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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 31-én,  
               16 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,                                                                                          
                          Béres Magdolna,      
                          Béres Mária és                                                  

   Dávid Kornélia Anikó képviselők.                                                                                 
   
 

Igazoltan vannak távol:  Hegedűs György alpolgármester, 
                                         Bugyi Sándor és Tóth Gábor képviselők. 
                                                                   
Meghívott vendégként jelen van:  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő 
közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja elfogadni  Béres Mária és Dávid Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      19/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                      Mária és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester a napirendi pontok elfogadása előtt elmondja, a meghívó szerinti 2. 
napirendi pontot nem tárgyaljuk, ennek határideje módosult március 1-re, eddig kell a 
rendeletet elfogadnunk. A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Közszolgálati szerződés módosítása 
2./  Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele alakuló üléssel kapcsolatban 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    20/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közszolgálati szerződés módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, az ÖKOVÍZ Kft.vel 2011. január 31-ig 
                        van szerződésünk a hulladékszállításra. 2011. február 1. – 2011. március 31-ig 
                        meg kellene ezt hosszabbítani. 
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                   Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a szerződés meghosszabbításának elfoga- 
                   dását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      21/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                      a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális hulladék- 
                                                      gyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvégzésére 
                                                      megbízza 2011. február 1-től 2011. március 31-ig tartó idő- 
                                                      szakra az ÖKOVÍZ Kft.-t (2700 Cegléd, Pesti út 65.). 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele alakuló üléssel kapcsolatban. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az alakuló üléseket felülvizsgálták, 
                        a Pest Megyei Kormányhivatal észrevéttel élt, ismerteti ezeket. Dönteni kell 
                        az alpolgármester tiszteletdíjáról, az alakuló ülésen a 145/2010.(X.14.) sz. 
                        határozattal ezt bruttó 170 eFt-ban állapítottuk meg. Az alpolgármester lemon- 
                        dó nyilatkozata kellett volna, hogy kevesebb összegben kéri a tiszteletdíja meg- 
                        állapítását. A bizottságokat az alakuló ülésen felállítottuk, ezen változtatni nem 
                        tudunk. A polgármester illetményét október 4-től állapítottuk meg, október 3- 
                        tól kellett volna. Akkor azt mondták, így van rendben. A módszertani ajánlás  
                        félrevezető volt, letisztáztuk. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, az alpolgármester írásban nyilatkozott, hogy a 
tiszteletdíját február 1-től bruttó 120 eFt-ban állapítsuk meg. A költségátalány az alakuló 
ülésen megállapított 15 %. Javasolja, a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételével a testület értsen egyet. Az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 
145/2010.(X.14.) sz. határozatot vonjuk vissza, az alpolgármester tiszteletdíja írásbeli 
nyilatkozata alapján 2011. február 1-től bruttó 120 eFt/hó összegben kerüljön megállapításra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         22/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételé- 
                                                         vel, a 2010. október 14-i alakuló ülésre vonatkozóan  
                                                         egyetért. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
    



 4

                                                      23/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                      a 145/2010.(X.14.) sz. határozatát visszavonja. 
                                                      A Képviselő-testület Hegedűs György alpolgármester tisz- 
                                                      teletdíját írásbeli nyilatkozata alapján, 2011. február 1-től  
                                                      bruttó 120.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
3. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti a testülettel, a körzeti megbízott a Papp K. u. 1. sz.  
         szolgálati lakásra tartana igényt február 1-től. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, 
         a maga részéről támogatja a kérelmet. A körzeti megbízottnak eredményes munkát kí- 
         vánunk, ehhez minden segítséget megadunk. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                  24/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület a Tápióság, Papp K. u. 1/A sz. alatti 
                                                  Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakást 2011.  
                                                  február 1-től határozatlan időre bérbe adja Jeszenszky 
                                                  András körzeti megbízott részére. 
                                                  A lakás bérleti díja az önkormányzati lakások béréről szóló 
                                                 1/2008.(II.1.) sz. rendeletben meghatározottak szerinti összeg. 
 
                                                 Határidő: azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban Mészárosné Árokszállási Andrea kérelmét is- 
         merteti, aki a hastánccsoport nevében fordult a testülelethez. A Klubház használatáért 
         bérleti díjat kell fizetniük, kérik hogy hetente 2 órát térítésmentesen használhassák a 
         helyiséget próbáikhoz. A polgármester javaslata, térjenek vissza az egyesületbe, ebben 
         a formában táncoljanak tovább, így támogatható. A rendeletünk szerint a civil szerve- 
         zetek is úgy kaphatnak támogatást, ha egyesületként működnek. 
 
Udvari Zoltánné, mint érintett szülő elmondja, nem támogtást kérnek az Önkormányzattól, 
csak hetente térítésmentesen táncolhassanak a Klubházban. A csoport jelenleg négy főből áll, 
két tápiósági és két tápióbicskei táncosból. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, támogatást nem kérhetnek, a tánccsoportok közül 
egyedül ők fizetnek bérleti díjat a Klubházban. 
 
Mészárosné Árokszállási Andrea kérelmező elmondja, a csoportnak anyagilag nehéz 
megoldani, hogy hetente 2.250.- Ft-ot fizetniük kell, hiszen csak négy főből állnak. Ennyi 
segítséget kérnek, hogy a bérleti díjat ne kelljen fizetniük. A településen rendezett 
fellépéseken ott vannak, mint csoport amatőr versenyeken is tudnak indulni. Nem tartják 
igazságosnak, hogy csak nekik kell bérleti díjat fizetni. 
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Kun Szilárd  polgármester javasolja a hastáncsoport bérleti díjának fizetését 2011. február 1-
től június 30-ig engedjük el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       25/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tápiósági hastánc- 
                                                       csoport 2011. feburár 1. – június 30. között hetente két 
                                                       órát térítésmentesen vegye igénybe próbáihoz a Klubházat. 
                                                        
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
                                        
   3./  Kun Szilárd polgármester ismerteti a testülettel a Magyar Telekom Nyrt. 2011. évi  
         inflációs emelés elhagyásának kérését. Elmondja, a Pénzügyi Bizottság nem javasolja 
         eltekinteni a bérleti díj emeléstől, kéri ebben a testület döntését is. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        26/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        nem támogatja a Magyar Telekom Nyrt. kérelmét arra 
                                                        vonatkozóan, hogy eltekintsünk a KSH által, a tárgyévet 
                                                        megelőző évre vonatkozóan megállapított fogyasztói/ 
                                                        termelői/ belföldi értékesítési/ szolgáltatói árindex-el 
                                                        történő 2011. évi inflációs emeléstől. 
 
                                                        Határidő:  azonnal.                               
                                                        Felelős:    polgármester. 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester elmondja, a testület a 11/2011.(I.13.) sz. határozatával 
         döntött gyalogátkelőhely kialakítása ügyében pályázat benyújtásáról. Akkor még nem 
         tudtuk pontosan mennyi lesz az önerő, amit biztosítanunk kell. A pályázat benyújtásá- 
         hoz az önerő összegét biztosítani kell, ami 200.000.- Ft, ezért kéri ezzel a korábbi 
         határozat kiegészítését. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         27/2011.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csilla- 
                                                         pítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármű- 
                                                         vek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 
                                                         társfinanszírozására c. pályázat elkészítésével és a pályá- 
                                                         zat menedzselésével megbízza az E-Eco System Kft.-t 
                                                         (levelezési címe: 2627 Zebegény, Pf. 18.). 
                                                         A pályázatírás és menedzselés díja a projektre megítélt 
                                                         bruttó támogatás 10 %-a. 
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                                                         A pályázatírás és menedzselés díját, valamint a pályázat- 
                                                         hoz szükséges önerőt, 200.000.- Ft-ot, az Önkormányzat  
                                                         2011. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére 
                                                         biztosítja. 
 
                                                         Határidő: azonnal.                                                                     
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 17 órakor bezárta. 
 
                                                               Kmf. 
 
 
 
              Soltiné dr. Pap Anikó                                              Kun Szilárd 
                        jegyző                                                            polgármester 
 
 
 
 
                                     Béres Mária                  Dávid Kornélia Anikó 
                                                       jegyzőkönyv hitelesítők 


