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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 7-én,  
               14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,      
                           Hegedűs György alpolgármester,                               
                           Bugyi Sándor,                                          

   Dávid Kornélia Anikó és 
   Tóth Gábor képviselők.                                                                                
                                                                  

Igazoltan vannak távol:                             
                           Béres Magdolna és Béres Mária  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 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Tóth Gábor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        166/2011.(IX.7.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                        György és Tóth Gábor 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. önkormányzati 
      rendelet módosítása 
2./  Óvoda bővítésére kiírt pályázati lehetőség megbeszélése 
3./  Egyebek 
 
Zárt ülés: 
1./  Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése ajánlattételi felhívás és dokumentáció  
      elfogadása 
2./  Tápióság község belterületi zöldfelület-fejlesztéshez kapcsolódó kiviteli munkák 
      elvégzése ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          167/2011.(IX.7.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
           önkormányzati rendelet módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az írásos anyagot kiküldtük. Változott 
                        a jogszabály, a változtatásokat a helyi rendeletünkben is át kell vezetni. Két el- 
                        látási forma változott, az aktív korúak ellátása szeptember 1-től nem bérpótló 
                        juttatás, hanem foglalkoztatást helyettesítő támogatás elnevezésre változott. 
                        Ezentúl nem pályázat útján kell a közfoglalkoztatást szervezni, kérelmet kell 
                        benyújtani a Munkaügyi Központhoz. Fontos változás a rendeletben a lakás- 
                        fenntartási támogatás. A gázártámogatás megszűnik, a lakásfenntartási támo- 
                        gatás feltételeit kibővítettük. A helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit a  
                        képviselő-testület határozza meg. Egy főre jutó jövedelem helyett fogyasztási 
                        egységgel kell számolni. A jogszabály az öregségi nyugdíj 250 %-át veszi 
                        alapul, eddig a rendeletben 200 % szerepelt. Javaslat, hogy a lakásfenntartási 
                        támogatás megállapítása egy évre történjen. A jogszabály szerint a normatív 
                        lakásfenntartási támogatást kötelező egy évre meghatározni, a helyinél lehet 
                        1-12 hónap között eltérni. Nem elég a jövedelmet vizsgálni, a lakás nagyságát 
                        is figyelembe kell venni. Egyedül élő esetén 40 m2 az elismert lakásnagyság 
                        a településen, ezt meg kellene emelni, mert így senki sem fér bele. Több együtt 
                        élő családtag esetén az első családtagra 30 m2-t, minden további családtagra 15 
                        m2-t lehet számolni. A helyi viszonylatot figyelembe véve az egyedül élők ese- 
                        tében 60 m2 legyen a lakásnagyság. A lakás nagyságát hivatalos dokumentum- 
                        mal igazolni kell, a feltételeknek együttesen kell megfelelni. A normatív támo- 
                        gatás megállapítása esetén a havi összeg 8-10 eFt is lehet. Az ellátást termé- 
                        szetben nyújtjuk, a kérelemben meg kell jelölni a szolgáltatót ahová utaljuk. 
 
Bugyi Sándor képviselő javasolja, hagyjuk a 40 m2 lakásnagyságot egyedül élő esetén, 
később emelhetünk rajta. 
 
Hegedűs György alpolgármester a közcélú dolgozók igénylésével kapcsolatban szeretne 
tájékoztatást kapni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, eddig legalább két hónapig kellett a 
közcélúakat foglalkoztatni, most már lehet egy hónap is. Mindenkinek meg kell adni a 
lehetőséget, hogy ebben az évben dolgozzon, mert a következő évben nem kap ellátást. A 
bérben is változás történt szeptember 1-től, 8 órára minimálbér volt, ezután 57.000.- Ft-ot 
kapnak. A Munkaügyi Központ ajánlja fel a munkát, a náluk nyilvántartásba vetteket is 
kiközvetíthetik.  
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja a rendelet módosításának elfogadását, amennyiben nincs 
több hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 16/2011.(IX.8.) sz. rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                            16/2011.(IX.(8.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                            A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                            11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosí- 
                                                            tásáról a rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Óvoda bővítésére kiírt pályázati lehetőség ismertetése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, pályázatíró cégtől kapott 
                        ajánlatot óvoda bővítésre. Október 31-től lehetne pályázatot beadni 2012. feb- 
                        ruár 15-ig. A pályázat 95 %-os támogatottságú, 20 millió Ft – 200 millió Ft 
                        közötti összegre lehet pályázni, kb. 10 pályázat kerül támogatásra. A tagintéz- 
                        mény-vezetővel egyeztetett, hogy írja össze a hiányzó helyiségeket. Többféle 
                        lehetőséget kidoldoznánk, az előírásoknak megfelelő minimum szintet. Bőví- 
                        tésre vagy új építésre lehet pályázni, az új építéséhez nyilatkozat szükséges, 
                        hogy a bővítés nem lehetséges. Bővítés esetén legalább egy csoportszoba 
                        szükséges, esetünkben a tetőtér beépítésével meg lehetne mindent oldani. 
                        Nem most kell dönteni, statikai vizsgálattal kell kezdeni, jól körbe kell járni, 
                        beleférünk-e. 20 % eszközbeszerzés lehet a pályázatban, 8 % előkészítés költ- 
                        sége és 2 % menedzselési díj elszámolható. Úgy gondolja, a pályázatot minél 
                        előbb be kell adni, a társulás miatt Tápiószentmártonnal is egyeztetni kell.  
                     
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, nincs több közérdekű hozzászólás, az ülést 15.00 
órakor bezárja és a továbbiakban zárt ülést rendel el. 
 
 
 
                                                                  Kmf. 
 
 
               Soltiné dr. Pap Anikó                                                 Kun Szilárd 
                         jegyző                                                                polgármester 
 
 
 
 
                                       Hegedűs György              Tóth Gábor 
                                                    jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
                         


