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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 19-én,  
               17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,      
                           Hegedűs György alpolgármester,      
                           Béres Magdolna és                                             

   Dávid Kornélia Anikó képviselők.                                                                                
                                                                  

Igazoltan vannak távol: Béres Mária, 
                                         Bugyi Sándor és Tóth Gábor képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                           
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, 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 Hegedűs György és Béres Magdolna 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           139/2011.(VII.19.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                           György és Béres Magdolna képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
      önkormányzati rendelet módosítása  
2./  Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak kijelölése 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          140/2011.(VII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képvviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. önkor- 
            mányzati rendelet módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti,  a méltányossági ápolási díjnál felve- 
                        tődött 3 verzió, a pénzügyi számítást elkészítettük. El kellene dönteni melyiket 
                        választjuk. Az első verzió szerint november 30-ig 10 fő ápolási díja szűnne  
                        meg, 4 főnek tudnánk továbbfolyósítani. 
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                      A második változat szerint kivennénk a méltányossági ápolási díjat a ren- 
                      deletünkből, július és augusztus hóra még ki kellene fizetni, ez 818.392.- Ft. 
                      A harmadik változat szerint minden marad, november 30-ig 14 főnek közel 
                      2.500 eFt-ot kell kifizetni. 
 
Kun Szilárd  polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan kiegészítésként elmondja, a 
méltányossági ápolási díj nem kötelező feladat, önként vállalt, az önkormányzatnak saját 
bevételéből kell finanszírozni. A feladatra tervezett összeg elfogyott, állami normatíva 
elmaradás van, amit még nem kaptunk meg. Javaslata továbbra is, hogy a méltányossági 
ápolási díjat vegyük ki erre az évre a rendeletünkből. A további folyósítás feltételét nem látja, 
illetve az átcsoportosításra a lehetőséget. A költségvetés készítésekor visszatérünk rá. A 
Képviselő-testületnek van-e kérdése, véleménye? 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális Bizottság elnöke úgy gondolja, kevesen vannak 
az elbíráláshoz. 14 személyről van szó, akinek nincs munkahelye. Nem tudja a javaslatot 
támogatni. Szeretné, ha úgy döntenének, hogy mindenki itt lenne. Mint a Szociális Bizottság 
elnöke nem fogja megszavazni a méltányossági ápolási díj megszüntetését. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a törvény nem arról szól, hogy munkalehetőséget 
biztosítsunk, ha valaki ápolásra szorul és nem tudja ellátni magát. A méltányossági ápolási 
díjjal kapcsolatban az a lehetőség is felmerült, hogy ha valakinek fel kell adni a munkahelyét 
az ápolás miatt, akkor vehesse igénybe ezt a lehetőséget. Semmi gond nem lenne, ha a keretet 
nem léptük volna túl. A forrást nem tudjuk megjelölni. Nem kötelező feladat, addig tudjuk 
finanszírozni, amíg van rá keret. A költségvetést tartani kell, ezért felelősségteljes döntés 
szükséges. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, a betervezett keret elfogyott. A folyószámlahitel a 
pályázatok miatt van. Véleménye szerint is felelősségteljes döntés kell. 
 
Kun Szilárd  polgármester szerint a döntést fel kell vállalni. Szavazásra teszi fel a „B” verziót, 
a méltányossági ápolási díj kivételét a rendeletből erre az évre. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfel-
emeléssel az alábbi határozatot hozta: 
       
                                                           141/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                           11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendeletét nem 
                                                           módosítja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak kijelölése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesí- 
                        tése pályázatunk közbeszerzési eljárása során bírálóbizottságot kell felállítani, 
                        tagjait a testületnek ki kell jelölni. Az egyeztetések alapján a bizottságba Sol- 
                        tiné dr. Pap Anikó jegyző jogi, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag, 
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                        Debre Istvánné gazdálkodási előadó, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag, 
                        Keszi Gyula ágazatszakmai szakértő, műszaki szakértelemmel rendelkező tag 
                        kerülne. Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat a bírálóbizottság tagjaira vo- 
                        natkozóan? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        142/2011.(VII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a Közbeszerzési Szabályzat 17. pontja szerinti Bírálóbi- 
                                                        zottság tagjainak határozatlan időre a következő szemé- 
                                                        lyeket jelöli ki: 
                                                        1. Soltiné dr. Pap Anikó jegyző (jogi, közbeszerzési szak- 
                                                            értelemmel rendelkező tag) 
                                                        2. Debre Istvánné gazdálkodási-pénzügyi előadó (pénz- 
                                                            ügyi szakértelemmel rendelkező tag) 
                                                        3. Keszi Gyula ágazatszakmai szakértő (műszaki szak- 
                                                            értelemmel rendelkező tag). 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
3. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, 2011. augusztus 6-7-re a komandói 
         falunapra vagyunk hivatalosak, visszajelzést kérnek hány fővel tudunk menni. 
                  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 17.30 órakor bezárta. 
         
                                                                   Kmf. 
 
 
 
                       Soltiné dr. Pap Anikó                                  Kun Szilárd 
                                  jegyző                                              polgármester 
 
 
 
 
                                        Hegedűs György                  Béres Magdolna 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők 


