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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én,  
               17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,      
                          Hegedűs György alpolgármester,                                                                                               
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor és                                              

   Dávid Kornélia Anikó képviselők.                                                                                 
   
 

Igazoltan vannak távol:  Béres Magdolna 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 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  Béres Mária és 
Bugyi Sándor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      32/2011.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                      Mária és Bugyi Sándor képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet 
      módosítása 
2./  Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    33/2011.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet 
           módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, ismét átdolgozásra került a szociális 
                        rendeletünk. Januárban a jogszabályi változások miatt, most a méltányossági 
                        ápolási díj bekerülése miatt módosul a rendelet.  
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                       Az új szabályozás lényege, a méltányossági ápolási díjban részesülőket 
                       felül kell vizsgálni. A korábbi méltányossági ápolási díj 2010. december 31-én 
                       megszűnt, a folyósítás március 31-ig történik. Eddig az időpontig a felülvizs- 
                       gálatokra is sor kerül. A helyszíni ellenőrzésekre a Szociális Bizottsággal közö- 
                       sen kerül sor. Kinek van kérdése, észrevétele a szociális rendelet tervezettel  
                       kapcsolatban? 
 
Béres Mária képviselő azt szeretné megkérdezni,  a rendelet tervezet (14) pontja mit jelent. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az ápolási díj összegét a Szociális törvény 
tartalmazza, az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a volt. A költségvetési törvény ezt 
módosította, a meghatározott alapösszeg 29.500.- Ft, ennek 80 %-a az ápolási díj összege. A 
szociális rendeletünk egységes szerkezetbe lesz foglalva, amely szintén ki lesz hirdetve. 
 
Kun Szilárd  polgármester a (4) pont kiegészítéseként elmondja, a jövedelem számításnál a 
törvény az öregségi nyugdíjminimumot határozza meg. Mi ezt kibővítettük, család esetében 
150 %-ra, egyedülálló esetében 200 %-ra, hogy többen beleférjenek. 
 
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, hogyan fog történni a felülvizsgálat. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, mindenkihez elmennek, leellenőrzik, hogy a 
feltételeknek megfelelnek-e. Kéri az alpolgármester, a Szociális Bizottság segítségét ebben. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja a rendelet módosítását elfogadni, amennyiben nincs több 
hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 2/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                              2/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                              A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                              11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról szóló ren- 
                                                              delet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a tervezet a Pénzügyi Bizottság előző 
                        ülésén elhangzottak szerint átdolgozásra került. Kéri a Pénzügyi Bizottság el- 
                        nökét mondja el véleményüket. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, az utóbbi időben sokat 
beszéltek a költségvetésről, a közmeghallgatáson ismertetésre került. A Pénzügyi Bizottság 
javasolja elfogadásra a testületnek. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a tervezet szerint a költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege 500.671 eFt. Amennyiben van módosításra javaslat, az átcsoportosítással történhet. 
A rendelet szövegében javasol néhány módosítást. A 6. § (2) bekezdése felsorolja a céltartalék 
felhasználását, ide tegyük még be a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítését. A 25. § (3) és 
(4) bekezdésében a legolcsóbb urnás és koporsós temetési költségek szerepelnek.  
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Javasolja ez úgy módosuljon, hogy Tápióságon a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költség összege bruttó 150.000.- Ft. A polgármester megkérdezi, a költségvetési rendelet 
tervezethez van-e kiegészítés, hozzászólás. 
 
Berényi Erika a Pénzügyi Bizottság külsős tagja elmondja, a működési, felhalmozási költség 
fő számait be kellene írni a szöveges részbe, ez új dolog. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a költségvetésünk szöveges és számszaki részből 
tevődik össze, 17 melléklettel. 4.750 eFt általános tartalékot és 6.500 eFt céltartalékot 
tervezünk. Szigorú gazdálkodást kell folytatni, felhívjuk erre az intézményvezetők figyelmét. 
Pályázatok beadására lesz lehetőség, ehhez az önerőt biztosítani kell. Elsődleges lenne az 
energia megtakarítás, az önkormányzatok a geotermikus fűtés felé mennek. A gazdasági tervet 
össze kell állítani, részletesen kidolgozzuk mit szeretnénk megvalósítani, az önerőt hogyan 
tudnánk biztosítani. Tájékoztatásul elmondja, a kisebbségi önkormányzat központi 
támogatását jelentősen lecsökkentették, az általános tartalékunkból 100 eFt-ot biztosítunk 
működésük elősegítéséhez. Úgy gondolja, szigorú gazdálkodással nem lesz likviditási 
gondunk. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző Berényi Erika bizottsági tag felvetésére elmondja, ha pontos 
adatokat fogunk tudni módosítjuk a rendeletünket. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs több 
hozzászólás, a rendeletet elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                             3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                            Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
                                                            rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
3./ EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a testületet, hogy sor került a komandói test- 
         vértelepülés látogatására, négy fővel vettek részt. Színvonalas rendezvény volt, szí- 
         vélyes fogadtatásban részesültek. Csereüdültetés tárgyában tárgyalásokat folytattak. 
         Az augusztus 19-21. között megrendezésre kerülő falunapra meghívtuk a komandói- 
         akat, ekkor kerülne sor a testvértelepülési szerződés aláírására. Úgy látjuk, további 
         gazdasági kapcsolatok kiépíthetők. 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismerteti, március 12-ére az Önkormány- 
         zat a Kisebbségi Önkormányzattal közösen bált szervez. A bál bevételét Tápióság 
         parkosítására fordítjuk. 
 
   3./  Toldi Nándor a Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszöni a testületnek a 
         100 eFt-os támogatást. Elmondja, az ülésen tanácskozási joggal vesz részt, de 
          nem tartja igazságosnak, hogy a nyugdíjba vonuló Kun Lászlóné 43 év munka- 
          viszony után nem kapja meg a négy hónapra járó összeget, mint a másik dolgozó. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, ha ismerjük a költségvetést nem biztos, hogy a másik 
személynek is meg tudtuk volna adni. Figyelni kell a  költségvetésünket. 
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a költségvetésbe két hónap 
kifizetése van tervezve, szeretnénk ha a másik két hónapot is oda tudnánk adni. 
 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a lignit szállítás folyamatban van, 
         a traktorra kellene egy homlokrakodót venni. A bérleti díjból tudnánk fedezni, új 400 
         eFt-ba kerülne, 240 eFt-ért használtat lehetne venni, behozná az árát. Ha nem veszünk 
         homlokrakodót, bérelhetünk. Örülhetünk, hogy minket választottak a lignit lerakatnak. 
 
Bugyi Sándor képviselő úgy gondolja, kis tételhez nem kell homlokrakodó. A traktor csak 
plusz pénzbe kerül, nem tudja meddig vásárolunk még a Kft.-nek. Két hét múlva lesz testületi 
ülés, miért kell most dönteni. 
 
Hegedűs György alpolgármester véleménye, előnyösebb megvenni, mintha bérelnénk.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, megnézzük mennyi a  bérlési lehetőség és mennyi a 
vétel. A lignit kizárólagos forgalmazói vagyunk a Tápió-vidéken. Kéri a testület bízza meg a 
polgármestert azzal, hogy homlokrakodó bérlése vagy vásárlása a gazdaságosabb, a beszerzés 
az általános tartalék terhére történjen. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
                                                   
                                                             34/2011.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
                                                             traktorhoz homlokrakodó vásárlása vagy bérlése ügyé- 
                                                             ben nézze meg a lehetőségeket. 
                                                             A homlokrakodó beszerzését az Önkormányzat 2011.                                                     
                                                             évi költségvetésének általános tartaléka terhére bizto- 
                                                             sítja. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, két számítógépes pályázatot 
         nyújtottunk be a Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részére. 
         A pályázat 100 %-os támogatottságú, önerő nincs. A Polgármesteri Hivatalhoz 
         650 eFt összeget igényeltünk, két számítógép, laptot, nyomtató beszerzésére. 
         Megköszöni a pályázatok elkészítését Soltiné dr. Pap Anikó jegyzőnek. 
 
 
   6./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, Szabó Beáta közművelődés-szervező 
         vezetőképzésben vesz részt, ennek költsége 74 eFt, melyet átvállalt. Kéri, hogy 
         az utiköltséget térítsük meg. 
         A megbeszélések után a polgármester elmondja, a közművelődés-szervező az 
         utiköltséget költségvetéséből, a belföldi kiküldetésre tervezett összegből oldja meg. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor bezárta. 
 
 
                                                                   Kmf. 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                           Kun Szilárd 
                    jegyző                                                           polgármester 
 
 
 
 
 
                                   Béres Mária                      Bugyi Sándor 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 
          
                                  
 
 
 
 
 
 


