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                                                                     24/2013. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 
                                                                     25/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     26/2013. sz. képviselő-testületi határozat:    
                                                                     SÁG-ÉP Nonprofit Kft. kompenzálás felfüg. 
                                                                     2/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
                                                                     3/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
                                                                     szóló 2/2012.(II.16.) rendelet módosítása 
                                                                     27/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Civil szervezetek 2012. évi pénzügyi  
                                                                     beszámolójának elfogadása 
                                                                     28/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának mód. 
                                                                     4/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
                                                                     Szabályzatáról 
                                                                     29/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Pályázat kiírása óvodavezetői állásra 
                                                                     5/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A közterület használatáról és a közterület 
                                                                     használati díj megállapításáról szóló 2/1997. 
                                                                     (II.20.) rendelet módosítása 
                                                                     30/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelési 
                                                                     céljainak meghatározása 
                                                                     31/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Március 15-i rendezvény programjának elfog. 
                                                                     32/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagy Sándor építésztervező ajánlatának el- 
                                                                     fogadása Tornacsarnok további felújítása 
                                                                     33/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Innotech BT ajánlatának elfogadása tábor 
                                                                     szolár rendszer beszabályozása 
                                                                     34/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornádó SE  jótékonysági báljához a testület 
                                                                     a Tornacsarnokot nem biztosítja térítésmentesen 
                                                                     35/20123. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornádó SE jótékonysági báljához a Torna- 
                                                                     csarnok bérleti díját a testület 15.000.- Ft-ban 
                                                                     határozza meg 
                                                                     36/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási lehetősége 
                                                                     37/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gyurgyalag telep helyreállítására indított 
                                                                     kezdeményezés támogatása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-án,  
                 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        
                           Hegedűs György alpolgármester,     
                           Béres Magdolna,                      
                           Béres Mária és 

                     Bugyi Sándor képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol:   

                     Dávid Kornélia Anikó és 
                     Tóth Gábor képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
  A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 

 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőt, 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 Magdolna és Béres Mária  képviselőket. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                24/2013.(II.28.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres 
                                                      Magdolna és Béres Mária képviselőket elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti, a meghívó szerinti napirendi pontoknál az Egyebeknél 
jelzett Díszpolgári Cím adományozását most nem tárgyalnánk, hanem a következő ülésen, zárt 
ülés keretében. A napirendi pontok a következők: 

 
N a p i r e n d: 
1./  Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 
2./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
      módosítása 
3./  Civil szervezetek 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása 
4./  Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
5./  Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
      Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
6./  Gézengúz Óvoda óvodavezetői állásra pályázat kiírása 
7./  Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a 
      közterület használati díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
8./  Köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelési céljainak meghatározása 
9./  2013. március 15-i önkormányzati rendezvény programjának elfogadása 
10./ „Tápióság Tornacsarnokának további felújítása” c. pályázat tervezői árajánlatának elfoga- 
       dása (kiegészített tervdokumentáció) 
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11./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         25/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás. 

           Előadó:  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a 2013. évi költségvetést több lépcsőben 
                         tárgyaltuk, legutóbb a közmeghallgatáson. A tervezetet továbbdolgoztuk, a  
                         Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta. 
 

Lesti Judit pénzügyi előadó ismerteti a legutóbbi üléshez képest változó adatokat. A Kft. 
kompenzálása kikerült a bevételek közül. A fejlesztési célú hitel önkormányzati fejlesztési 
tartalék jogcímen szerepel. A közhasznú foglalkoztatottatokkal kapcsolatban adatokat kaptunk a 
Munkaügyi Központtól, ezzel számolunk. Az óvoda költségvetése növekedett, egy dolgozó bére 
tévesen lett megállapítva. Ezek a változások történtek. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság 
javaslatát, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 150.000.- Ft-os havi kompenzálásának felfüggesztésére 
vonatkozóan, 2013. december 31-ig. A cég végelszámolás alatt áll, a szállítói tartozásokat ki kell 
fizetni. Kérik a testület egyetértését a kompenzálással kapcsolatban. A 2013. évi költségvetést az 
ismertetett módosításokkal elfogadásra javasolják. 
 
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, miért szükséges a Kft. kompenzációjának 
eltörlése. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, nem eltörlésről, 
hanem felfüggesztésről van szó, ha bevételhez jutnak ezt visszavonjuk. A Kft.-nek bevétele a 
falugondnoki teendőkből van, a pénzeszköz nem fedezi a kiadásokat. Felszámolás felé nem 
akarjuk elvinni a céget, az Önkormányzatnak kell kifizetni az adósságot. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a kompenzálás felfüggesztéséről van szó, lesznek bevételei 
a cégnek, a tartozások átadásra kerülnek az Önkormányzathoz behajtásra. Az APEH tartozás 
jelenleg nulla, a szállítókkal megegyeznek a részletfizetésben.  
 
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, hogy a falugondnoki teendők összege mennyi. 
 
Bekech József végelszámoló ismerteti, havonta 378 eFt + ÁFA összeg a falugondnoki teendők, 
plusz a fűtés felügyelet a fűtési időszakban.  
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, az iskola kikerült a Kft. feladatai közül, ha 
újragondolnánk a feladatokat ennyit sem kapnának. A falugondnoki teendőkben leírt feladatokat 
javasolja felülvizsgálni. A fűtésfelügyelet is csökkent az iskola miatt. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, kérhetünk be vállalkozóktól árajánlatot, mint ahogy a 
hóeltakarításra is kértünk. Ki kell dolgozni a részleteket, üzleti tervet készíteni, mennyiből lehet 
kihozni, alátámasztott legyen. Az iskola parkját közösen csináljuk, mi is igénybe vesszük, a pálya 
és a színpad körüli rész a miénk, a többi az iskoláé. 
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Hegedűs György alpolgármester a továbbiakban elmondja, a Kft. APEH tartozására nem 
szavazta meg a 2.700 eFt-ot. 5-7 millió Ft van már a Kft-ben, 2008. óta csak fizetünk. Nincs a 
cég ellen, de évek óta csak tesszük bele a pénzt. 
 
Kun Szilárd polgármester az APEH tartozással kapcsolatban elmondja, a határidő február 15. 
volt. A Pénzügyi Bizottság határozata alapján lett a költségvetésbe az összeg tervezve. A cég 
adósságot termel, mert nincs annyi bevétel mint kiadás, veszélyeztetve vagyunk, hogy átmegyünk 
felszámolásba. A vízdíj miatt kerültünk ilyen helyzetbe, mikor emeltünk volna, központilag lett 
az emelés meghatározva. Több önkormányzat üzemeltet Kft-t, veszteséges, de jobban járnak, 
mintha szakfeladaton látnák el a feladatot. Az irányába megyünk, hogy az önkormányzatok 
önfenntartóak legyenek. A Kft. a nulláról indult, 8 millió Ft hitelt vissza kellett fizetnie. Van 
esély rá, hogy kinullázzuk a Kft-t, plusz feladatot kapnak a tankerületen belül. A könyvvizsgálói 
jelentést meg kell nézni, az utolsó vezetés alatt jelentős javulás mutatkozik. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a kintlévőség 5.5 
millió forint, a vízdíj tartozások az Önkormányzathoz átkerültek, ebből befolyik az APEH 
tartozásra befizetett összeg. A továbbiakban a gépjármű költsége sem érinti a céget, azt az 
ÖKOVÍZ Kft. átveszi. Amennyiben az elejétől fogva a Kft. megfelelő áron szolgáltatta volna a 
vizet nem itt lennénk. Az előző testülettől kaptak egy szükséges rosszat, nem most keletkezett.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, ha vízdíj emelés lett 
volna még több lenne a kintlévőség. A Felügyelő Bizottság tagjainak meg kellett volna nézni a 
dolgokat, mert úgy tudja a korábbi ügyvezető 800.000 – 1.000.000 Ft-ért ment iskolába, igaz ez 
nem ebben a ciklusban történt. A vezetéssel és a felügyelettel is probléma volt.  
 
Kun Szilárd polgármester kéri, hogy Galambosi Zoltán által mondott iskoláztatási összeg 
kerüljön jegyzőkönyvbe. 
 
Hegedűs György alpolgármester javasolja a falugondnoki teendőkre a jövő hónapban térjünk 
vissza. 
 
Béres Magdolna képviselő arról érdeklődik, az eszközöket a Kft-től az önkormányzat nem 
vásárolhatja-e meg, beletudnák ezeket az adósságba. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, először a szállítók felé kell a tartozásokat rendezni, az 
önkormányzat az utolsó, az eszközöket végelszámolás alatt nem adhatja át. A falugondnoki 
feladatokra visszatérünk, javasolja a Kft-vel kapcsolatos megbeszélés lezárását. Amennyiben a 
költségvetéssel kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a 2013. évi 
költségvetési rendelet elfogadását. A rendelet elfogadása előtt kéri szavazni a Kft. havi 150.000.- 
Ft-os kompenzálásának felfüggesztéséről 2013. december 31-ig. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

                                                             26/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
                                                             150.000.- Ft/hó kompenzálását 2013. december 31-ig 
                                                             felfüggeszti. 
  
                                                             Határidő:  azonnal. 
                                                             Felelős:    polgármester. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.1.) sz. 
rendeletét megalkotta. 
                                                                  2/2013.(III.1. ) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
                                                                  szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.                       
 
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) önkor- 
           mányzati rendelet módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a változásokat az írásos előterjesztés tartal- 
                        mazza. Felkéri a gazdálkodási előadót adjon tájékoztatást a testületnek. 
 
Debre Istvánné gazdálkodási előadó elmondja, az anyag a 2012. IV. negyedévi előirányzat 
módosításokat tartalmazza. Intézményi szinten részletezve vannak az előirányzatok, a növekedés, 
csökkenés, mindezt részletesen tartalmazza az írásos előterjesztés. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával 
kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
3/2013.(III.1.) rendeletét, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 
2/2012.(II.16.) rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                     3/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                                Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 
                                                                többször módosított 2/2012.(II.16.) rendelet módo- 
                                                                sításáról a rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza.     

 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása. 

      Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2012. évben a Képviselő-testület 
                    támogatta a civil szervezeteket, pályázat útján. Négy szervezet nyújtott be 
                    pályázatot, mindegyik határidőre benyújtotta a támogatás elszámolását. 
                    A Polgárőrség 140 eFt támogatásban részesült, működésre fordították. A 
                    Sportkör támogatása 780 eFt volt, működésre, nevezési díjra, utiköltségre, 
                    pályázatok járulékos költségeire használták. A Nyugdíjas Klub 280 eFt-ból 
                    gazdálkodhatott, buszköltségre és reprezentációra költötték a támogatást. 
                    A Tornádó SE 300 eFt támogatásából nevezési díjakra költött. A Pénzügyi 
                    és Ügyrendi Bizottság ülésén megbeszélte az elszámolásokat. Felhívják a 
                    Nyugdíjas Klub figyelmét, hogy az együttműködési megállapodás szerint 
                    reprezentációra a támogatás 20 %-át lehet elszámolni, ami jelen esetben 
                    56.000.-  Ft. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság az 
elszámolásokat elfogadta, kérik a jövőben a Nyugdíjas Klub a reprezentációra figyeljen. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a civil szervezetek 2012. évi elszámolásával 
kapcsolatban nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         27/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a civil szervezetek 2012. évre 
                                                         vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
                                                         Határidő:  azonnal. 
                                                         Felelős:    polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, jogszabályi változás miatt a Polgár- 
                         mesteri Hivatal Alapító okiratát módosítani szükséges. A módosító és egysé- 
                         ges szerkezetű okiratok elkészültek, melyeket elfogadás után a Magyar Állam- 
                         kincstárnak meg kell küldeni. Módosul a hivatal elnevezése, valamint változás 
                         történt a jegyző kinevezésére vonatkozóan, a polgármester nevezi ki, nem a  
                         Képviselő-testület dönt. Ezeken kívül pontosításra kerültek a szakfeladatok és 
                         a jogszabályi hivatkozások. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosításához van-e hozzászólás, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiósági Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű okiratát a mellékletek szerint 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról értesítse a 
törzskönyvi nyilvántartást vezető illetékes Magyar Államkincstárat. 
 
Határidő: 8 munkanapon belül. 
Felelős:   jegyző. 
                
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 
            a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az Önkormányzat Képviselő-testüle- 
                         tének működését a szervezeti és működési szabályzat szabályozza. Az új jog- 
                         szabályi változásokat átvezettük, úgy döntöttünk, hogy nem módosítjuk a  
                         meglévő szabályzatot, hanem hatályon kívül helyezzük és új rendeletet készí- 
                         tünk. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet részletesen áttár- 
                         gyalta, néhány módosításra lenne javaslatuk, ezek a következők:  javasolják,  
                         hogy a két fő jegyzőkönyv-hitelesítő helyett csak egy fő legyen, a testület lét- 
                         száma miatt. A 41. § (3) bekezdésénél az egynegyed helyett egyharmad a ja- 
                         vaslat a név szerinti szavazás indítványozására. A 47. §-nál, mely a szankció- 
                         kat tartalmazza az (1) bekezdésnél a 6 hónap 1 hónapra változna, a (3) bekez- 
                         désnél a 3 alkalom helyett 4 alkalommal igazolható a hiányzás. A 49. § (2)  
                         bekezdése kibővülne az alábbiakkal: „Ha a szünet után sem tartható fenn a  
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                          rend, akkor az ülés vezetője az ülés megzavaróját a teremből kivezettetheti.” 
                          A 70. § (3) bekezdése szabályozza az alpolgármester fogadóóráját, mely 
                          minden hét hétfői napján 15.00-16.30 óra közötti időpont.  
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, az ismertetett 
módosításokkal javasolják elfogadni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke, arról érdeklődik, mi minősül 
rendbontásnak, az ülés megzavarásánál le van írva, nem tartja demokratikusnak a 
kivezettetést. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a polgármester vezeti az ülést, először 
a képviselőknek, majd a tanácskozási joggal résztvevőknek adja meg a szót, azután az 
érdeklődőknek. Vannak folyamatok, az utolsó a kivezettetés. Működési szabály, bele kell 
tenni az SZMSZ-be. A jogszabály így fogalmaz, be kell tartani. A hozzászólások idejét is be 
lehet szabályozni.  
 
Kun Szilárd polgármester megköszöni a Jegyző Asszonynak a részletes átdolgozást, a 
kiegészítéseket. Az új SZMSZ jó lett, reméljük a törvényi rendelkezéseknek helytáll, a 
következő testület majd felülvizsgálja. Amennyiben a szervezeti és működési szabályzathoz 
nincs hozzászólás, javasolja a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel  
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta. 
                                                                     4/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
                                                                     Szabályzatáról szóló rendeletet az 5. sz. melléklet 
                                                                     tartalmazza.                                                                       
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gézengúz Óvoda óvodavezetői állásra pályázat kiírása. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az óvodavezető megbízása egy évre 
                          szól, ez július 31-én lejár. Tápiószentmártonnal óvodai szinten a tanév végé- 
                          ig társulásban működünk, a Képviselő-testület döntése szerint a társulás a 
                          nyáron szét fog válni, ez is indokolja, hogy az Önkormányzat írja ki a pályá- 
                          zatot, ne a NITT. A Képviselő-testület fog dönteni a pályázat elbírálásáról, a 
                          vezető megbízásáról. A pályázati kiírást elkészítettük, a 7. és 9. pontban fog- 
                          laltak a jogszabályi előírások szerintiek, ettől eltérni nem tudunk. A pályázati 
                          feltételeknek meg kell felelni. A pályázati kiírást a KSZK honlapjára feltesz- 
                          szük, valamint a települési honlapra is. A megjelenés után 30 nap áll lehe- 
                          tőségre a pályázat benyújtására. A pályázatot különböző szervezeteknek 
                          véleményezni kell (SZMK, tantestület), az eljárás a jegyző hatásköre. A vé- 
                          leményezés után összefogaló készül, ezután a Bizottság megtárgyalja, majd 
                          a testület elé kerül. A folyamat miatt szükséges már időben kiírni a pályázatot.                 
                          Van-e a pályázat kiírásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 
Béres Magdolna képviselő arról érdeklődik, hogy a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség kötelező-e. 
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, már meglévő szakképzettséget 
lehet elfogadni, a jogszabály nem ad kivételre lehetőséget. Előfordulhat, hogy eredménytelen a 
pályázat, abban az esetben is el kell látni a feladatot, az óvodának működni kell. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a pályázat kiírásával kapcsolatban nincs több 
hozzászólás, kéri a határozat meghozatalát.               
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2013.(II.28.) sz. képviselő-testület határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Gézengúz 
Óvodában (2253 Tápióság, Bicskei út 21.) óvodavezetői munkakör betöltésére. A pályázat 
tartalmát jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a személyügyi központ 
internetes oldalán hirdesse meg. 
                                                        
Határidő:  pályázat meghirdetése 3 munkanapon belül. 
Felelős:    jegyző. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és  
            a közterület használati díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a közterület használatáról szóló 
                         rendeletünk elég régi, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye, hogy 
                         felül kell majd vizsgálni. Most egy módosítás lenne a rendeletben, egy kiegé- 
                         szítő szakasz, mely szabályozza mikor nem szükséges használati engedélyt 
                         kérni, ez a gyakorlat során merült fel. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                         megtárgyalta, támogatja a rendelet módosítását. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a rendelet módosításához van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, 
az 5/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletét, a közterület használatáról és a közterület 
használati díj megállapításáról szóló, többször módosított 2/1997.(II.20.) rendelet 
módosításáról megalkotta. 
                                                     5/2013.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                     A közterület használatáról és a közterület használati díj 
                                                     megállapításáról szóló, többször módosított 2/1997.(II.20.) 
                                                     rendelet  módosításáról a rendeletet a 7. sz. melléklet 
                                                     tartalmazza. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelési céljainak meghatározása. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, minden évben kötelező feladata a  
                          testületnek a köztiszviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározása. 
                          A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt hatályon kívül helyezték, a 
                          közszolgáltali tisztségviselőkről szóló törvény is tartalmazza a teljesítmény- 
                          értékelési célok meghatározását. A határozati javaslat tartalmazza a célkitű- 
                          zéseket. 
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Kun Szilárd polgármester megkérdezi, van-e kiegészítés a napirendi ponthoz kapcsolódóan, 
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelési 
céljainak meghatározását. Év végén értékeljük a kitűzések megvalósulását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község képviselő-testülete a köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeit 
az alábbi célok megfogalmazásával határozza meg: 
 
1.) Célkitűzések 
Az önkormányzat (képviselő-testületi) működése és a hivatal tevékenysége során az átfogó 
célkitűzések a következők: 

a) a képviselő-testület tájékoztatása, munkájának segítése; 
b) a bizottságok működéséhez segítségnyújtás; 
c) a polgármester feladatellátásához adminisztratív és szakmai segítség megadása; 
d) az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben 

elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel 
kísérése és az ebből adódó feladatok végrehajtása; 

e) a lakosság széles körű tájékoztatása és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés 
elősegítése; 

f) a képviselő-testület rendszeres pénzügyi tájékoztatása; 
g) a feladatellátás hatékony és gazdaságos megszervezése; 
h) pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, a megnyert pályázatok sikeres 

lebonyolítása, elszámolása;  
i) helyi bevételek növelése (adóbehajtás, önkormányzati ingatlanok értékesítésének 

szorgalmazása); 
j) a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2013-es adómértékek szerinti előírások 

realizálása, az adóhatósági felderítő munka erősítése; 
k) önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a jogszabály-harmonizáció megteremtése; 
l) a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása; 
m) a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításából adódó feladatok ellátása, változások 

figyelemmel kísérése; 
n) testvértelepülések által delegált gyermekek/felnőttek részére rendezett kulturális és 

szabadidős programok, rendezvények lebonyolításában történő közreműködés; 
o) hivatali ügyintézés korszerűsítése, szolgáltatói jelleg erősítése ezen belül: 

a. szakmai továbbképzéseken való részvétel; 
b. ügyfélközpontú, ügyfélbarát ügyintézés erősítése; 
c. könnyen elérhető tájékoztatást kapjanak az ügyfelek; 

p) csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2013. évre 
egyéni teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon. 
 
Határidő : folyamatos 
Felelős:   jegyző 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2013. március 15-i önkormányzati rendezvény programjának elfogadása. 
            Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a március 15-i ünnepség 
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                         programját a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta. A hosz- 
                         szú hétvége miatt az ünnepség március 14-én, csütörtökön lenne. 17.00 órakor 
                         ünnepi szentmise lesz a templomban. 18.00 órától ünnepi műsor a Tornacsar- 
                         nokban, az ünnepi beszédet Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató 
                         tartja. A műsoron fellépnek az óvodások, iskolások és a Nyugdíjas Klub tag- 
                         jai. A műsor után fáklyás felvonulás lesz a kopjafához, ahol koszorúzást  
                         tartunk. A programot a Bizottság elfogadta, amennyiben nincs más javaslat 
                         szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  31/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a március 15-i rendezvény 
                                                                   programját elfogadta. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: „Tápióság Tornacsarnokának további felújítása” c. pályázat tervezői árajánlatának 
            elfogadása (kiegészített tervdokumentáció). 
            Előadó Kun Szilárd  polgármester elmondja, második ütemben sor kerül a Torna- 
                        csarnok további felújítására, BM támogatással, nettó 16 millió Ft összeggel. 
                        Az elnyert pályázatnak érvényes építési engedéllyel kell rendelkeznie, ez a 
                        közbeszerzési kiírásnak feltétele. Az építési engedélyhez részletes tervet kell 
                        csatolni. Nagy Sándor építész tervező ajánlata az  építészeti tervezésre 120 
                        eFt. Szavazásra teszi fel az ajánlat elfogadását. 
                         
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás  nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           32/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület Tápióság Tornacsarnokának 
                                                           további felújítása pályázathoz kapcsolódóan Nagy 
                                                           Sándor építész tervezezőnek az engedélyezési terv- 
                                                           dokumentációhoz szükséges bruttó 120.000.- Ft-os  
                                                           tervezői ajánlatát elfogadta. 
                                                           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  
                                                           és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                                                                                      
 
11. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a tábor felújításához kapcsolódó napkollektoros 
         rendszer beszabályozására az Innotech BT Mérnökiroda adott ajánlatot, ez 150 eFt + 
         ÁFA összegű.  
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Hegedűs György alpolgármester megkérdezi, másik ajánlat nincs? A beüzemelés költsége 
benne volt a pályázatban? 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a kivitelezést aki végezte, az adta be 
ajánlatát, neki van jogosultsága. A garancia miatt annak kell beüzemelni, aki a kivitelező volt. 
Az MVH által elfogadott árajánlatban nincs benne a beüzemelés költsége, egyéb költség van a 
pályázatban tervezve 200 eFt összegben. A műszaki ellenőr költsége 140 eFt,  marad 60 eFt, 
ehhez 90 eFt + ÁFA összeget kell biztosítanunk. Az eszközbeszerzés is folyamatban van, több 
helyről kértünk árajánlatot, itt 40 eFt plusz költség lesz, amit nekünk kell biztosítani. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel az Innotech BT ajánlatát. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       33/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a tábor felújítása pályázathoz 
                                                       kapcsolódó szolár rendszer beszabályozására az Inno- 
                                                       tech BT Mérnökiroda (2766 Tápiószele, Petőfi út 7.) 
                                                       150.000.- Ft + ÁFA ajánlatát elfogadta. 
                                                       A Képviselőt-testület felhatalmazza a polgármestert  
                                                       és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 
      
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester Vágó Ferenc, a Tornádó SE elnökének kérelmét ismerteti 
         a testülettel. Az egyesület megalakításának 20. évfordulóját ünnepli, ez alkalomból  
         2013. április 6-án jótékonysági bált szerveznek a Tornacsarnokban. Kéri, a bérleti 
         díj fizetésétől tekintsen el a testület. A kérelmet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
         megtárgyalta, kéri a Bizottság álláspontját. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
álláspontja, mint a saját intézményeink fizessenek kedvezményesen 15.000.- Ft bérleti díjat. 
Külsősöknek egyébként 25.000.- Ft/alkalom a bérleti díj. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi van-e más javaslat. A Tornacsarnoknál bevételt 
terveztünk, a pályázatokhoz az önerőt biztosítani kell, valamint működési kiadások is vannak. 
 
Hegedűs György alpolgármester javasolja, térítésmentesen biztosítsuk a bálra a 
Tornacsarnokot. 
 
Kun Szilárd  polgármester a módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselőt-testület 1 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 4 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        34/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Tornádó SE 2013. április 6-i 
                                                        jótékonysági báljára nem biztosítja térítésmentesen a 
                                                        Tornacsarnokot. 
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                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontja 
szerinti 15.000.- Ft-os bérleti díjat teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        35/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Tornádó SE 2013. április 6-i 
                                                        jótékonysági báljára a Tornacsarnok bérleti díját 
                                                        15.000.- Ft/alkalom összegben határozza meg. 
                  
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelmét ismerteti, 
         az SZJA 1 %-ának felajánlását is szívesen veszik. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
         javasolja, a költségvetés alakulásától tegyük függővé a támogatást, az első félév isme- 
         tében visszatérünk a lehetőségre.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          36/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           az Anyaoltalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török  
                                                           Flóris u. 228.) támogatási lehetőségére az első féléves 
                                                           költségvetés ismeretében visszatér. 
 
                                                          Határidő: 2013. október 31. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban egy lakossági kezdeményezésről ad tájékoz- 
         tatást. Az év madara a gyurgyalag, mely a település címerében is szerepel. Kezdeménye- 
         zés indul a Cimbáld-réten a régi gyurgyalag telep helyreállítására, mely a tanösvény út- 
         vonalába is bevonható lenne. Társadalmi munkában megoldanák a helyreállítást, a ter- 
         mészetvédőkkel is felvették a kapcsolatot. Javasolja, a testület részéről támogassuk a 
         kezdeményezést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          37/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          támogatja a gyurgyalag telep helyreállítására indított 
                                                          kezdeményezést. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
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   5./  Kun Szilárd  polgármester a járási hivatali rendszerrel kapcsoltban elmondja, 2013. év 
         végére  a rendszer teljesen feláll, a kapott tájékoztatás szerint a feladatköröket módosí- 
         tani fogják. Nagyobb átalakítás ebben a ciklusban nem várható, év végére a kormány- 
         ablakok is működni fognak, 6000 ügyintéző vesz részt átképzésen. 
 
   6./  Kun Szilárd  polgármester rendőrségi gépjármű beszerzésével kapcsolatban elmondja, 
         úgy tűnik igényünk sikeres lesz, a jövő héten tudjuk meg. Egy olyan gépjárművet kap- 
         hatunk, melynél kuplungcsere szükséges, ennek költségét vállalni kell. Amennyiben 
         így nem tartunk rá igényt, más település is jelentkezett. 
 
   7./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke megköszöni, hogy a Polgár- 
          mesteri Hivatalra viszonylag gyorsan kitűzésre került a székely zászló. 
 
Kun Szilárd  polgármester ezzel kapcsolatban elmondja, szolidaritást vállaltunk a nemzet 
egységének megteremtésére. Az erdélyi testvértelepülésünk is megköszönte a gesztust, illetve 
több pozitív jelzés is érkezett az ügyben. A 7. osztályos tanulóknak lehetőség van pályázatot 
benyújtani határontúli kirándulásra, ennek kidolgozása elkezdődött. Erdélybe 5 napos utat 
terveznek, felkeresve a testvértelepülésünket. Egymást segítve a cseretáborozás elindulna. 
 
      8./  Pap Szilvia az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, önkéntesként az Élet Szava 
            Alapítványnál tevékenykedik. Javasolja, lehetne a Nyugdíjas Klub rendezvényeire 
            önkéntes sütemény szolgálatot biztosítani, ha valaki segíteni szeretne. A továbbiak- 
            ban arról érdeklődik, hogy a településen a nyugdíjasok milyen ellátást kapnak. 
            Működik az Alapítványnál egy drámacsoport, mely előadásával a bűnözés megelő- 
            zésére hívja fel a figyelmet, gyermekeknek, szülőknek egyaránt szól az előadás. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a településen működik a jelzőrendszeres segítségnyújtás, 
ennek igénybevételéért fizetni kell. Kedvezményes szociális étkezést biztosítunk az 
igénylőknek, valamint a 90 éven felüli egyedül élők térítésmentes étkezést vehetnek igénybe. 
A kötelező ellátást biztosítjuk.  A drámacsoport előadásával kapcsolatban javasolja az 
intézményvezetőkkel kellene felvenni a kapcsolatot, illetve kérünk írásos tájékoztatást. 
 
        9./  Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke jelzi, hogy az Arany János utca végén hiány- 
              zik az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, több közlekedési tábla is hiányzik, van amit elloptak, de 
ami megvan visszatesszük, illetve pótoljuk. 
 
    10./  Kun Szilárd  polgármester az utcák elnevezésével kapcsolatban tájékoztatásul  
            elmondja, bizottsági ülésen átbeszélték a szóba jöhető lehetőségeket. Az érintett 
            lakókat kiértesítjük, minden átnevezendő utca nevére három javaslatot teszünk, 
            és lehetőség van  egyéb elnevezésre is.  A következő ülésen a beérkezett javaslatok 
            alapján tudunk az utcanevekről dönteni. 
                                                            
                                                                           

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
20.00 órakor bezárta.          
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Kmf. 
 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
                                        Béres Magdolna               Béres Mária               

jegyzőkönyv-hitelesítők 


