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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én, 18.00 
                 órakor megtartott közmeghallgatáson. 
 

Az ülés helye:  Tornacsarnok (Papp Károly utca 1.) 
 
Jelen vannak:   Hegedűs György  alpolgármester,                                         
                           Béres Magdolna,                                             
                           Béres Mária, 
                           Bugyi Sándor és                                                                                                                          
                           Dávid Kornélia Anikó képviselők, 

                     dr. Pap Anikó jegyző, 
                     a község lakosságából 45 fő. 

 
Igazoltan vannak távol:   
                          Kun Szilárd polgármester és 
                          Tóth Gábor képviselő. 

 
Hegedűs György alpolgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a  a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Kun Szilárd polgármester az ülésen nem tud részt venni, így a közmeghallgatást az alpolgármester 
vezeti. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor képviselőt. 

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

                                                               22/2014.(II.14.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bugyi 
                                                      Sándor képviselőt elfogadta. 
 

Hegedűs György alpolgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  2013. évi beszámoló 
2./  2014. évi költségvetés ismertetése 
3./  Egyebek 
4./  Hozzászólások 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         23/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2013. évi beszámoló. 

      Előadó: Hegedűs György alpolgármester ismerteti a 2013. évi bevételek és kiadások 
                    teljesítését a mellékelt írásos előterjesztés alapján. A 2013. évi összes bevétel 
                    351.365 eFt, ebből Tápióság költségvetésének teljesítése 306.446 eFt, Tápió- 
                    szentmárton teljesítése (társulás miatt) 44.919 eFt. A kiadások összesen:  
                    327.908 eFt, ebből Tápióság költségvetésének teljesítése 280.793 eFt, ebből 
                    Tápiószentmárton költségvetésének teljesítése 2013. augusztus 31-ig 47.115 
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                    eFt. A számlaegyenleg 18.240 eFt. Az alpolgámrsster a továbbiakban a 2013. 
                    évi szociális ellátások összesítését ismerteti.  
                    Megkérdezi, a 2013. évi beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás, ameny- 
                    nyiben nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      24/2014.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a 2013. évi beszámolót elfogadta. 
    
                                                      Határidő: azonnal. 

                                                         Felelős:   alpolgármester. 
 

 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2014. évi költségvetés ismertetése. 
           Előadó: Hegedűs György alpolgármester ismerteti, a 2014. évi működési bevételi elő- 
                        irányzat 187.615 eFt, mely 23.816 eFt egyéb sajátos bevételből (étkezési térítési 
                        díjak, bérleti díjak, lakbérek), 3.701 eFt működési ÁFA bevételből, 200 eFt ka- 
                        matbevételből  tevődik össze. Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 
                        képezi 26.356 eFt helyi adó, 7.170 eFt átengedett központi adó (gépjárműadó, 
                        földhaszonbérleti díjak). Állami támogatásokból 117.812 eFt bevételi előirány- 
                        zatot tervezünk, egyéb működési bevétel 8.557 eFt.  13.000 eFt a pénzmarad- 
                        vány, így az önkormányzat bevételei mindösszesen 200.615 eFt. A tervezett 
                        működési kiadások összege 192.640 eFt, ez a személyi juttatásokból, munka- 
                        adókat terhelő járulékokból, dologi kiadásokból és támogatásokból tevődik 
                        össze. A felhalmozási kiadások összege 3.704 eFt, pénzfogalom nélküli kiadások 
                        4.260 eFt, ezzel az önkormányzat kiadásai mindössze 200.615 eFt. 
                        Az alpolgármester megkérdezi, a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e 
                        hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      25/2014.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési tervezetet 
                                                      elfogadja, alkalmasnak tartja rendeletalkotásra. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   alpolgármester. 
 
 
3. EGYEBEK 
 
   1./  Herédi László a Duna Aszfalt Kft. képviselője a csatornázással kapcsolatban szeretne 
         tájékoztatást adni. A 2013. évi lakossági fórumon ismertették a részletes terveket. Úgy  
         néz ki, a munkálatok a tervezettek szerint teljesülnek. A településen 18 km csatorna- 
         hálózat elkészült, 600 m van hátra, május-júniusra ez is elkészül. Adódtak problémák  
         az építés során, az út helyreállítások, kapubejárók helyreállítása az eredeti állapotra jú- 
         niusig megtörténik. Szeptemberben a munkák lezárulnak, akkor lesz a műszaki átadás. 
         Amennyiben valakinek gondja van, jelezni kell, a problémákat megoldják. Várja a csa- 
         tornázás kapcsán felmerült kérdéseket. 
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Galambosi Zoltán arról érdeklődik, hogy a felhalmozott, több helyen lerakott veszélyes 
hulladéknak mi lesz a sorsa, ennek kb. 80 %-a aszfalt. A vízelvezető árkok helyreállítása 
megtörténik? Szeretné megkérdezni, a képviselők közül ki foglalkozott a lakosság panaszával. 
 
Herédi László a Duna Aszfalt Kft. képviselője elmondja, ideiglenes depóhelyeken gyűjtötték a 
keletkezett hulladékot, a munkák végeztével nyilatkozni kell ennek kezeléséről. Ezt betörik, az 
utak aszfaltozása során beépítik, ez júniusig megtörténik. Az eredeti állapotot mindenhol 
visszaállítják, előzőleg állapotfelmérés készült. Egy cég videofelvételeket készített, mely a 
központi irodában Sülysápon és Nagykátán is megtalálható. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a Polgármesteri Hivatalban rendszeresítve van 
egy füzet, melybe a csatornázás során felmerült problémákat jelezni lehet. A Duna Aszfalt Kft. 
képviselője kéthetente ügyfélfogadást tartott a Polgármesteri Hivatalban, ekkor is lehetett a 
problémákat jelezni. A Polgármesteri Hivatal feladata a panaszok begyűjtése, a sürgős 
helyreállítást azonnal megoldották. Ha a jövőben is van ilyen tapasztalat jelezzék a Hivatal felé, 
nem a Képviselő-testület feladata ennek inétzése. Az önkormányzat részéről a jegyző volt a 
kapcsolattartó. 
 
Hegedűs György alpolgármester megköszöni a tájékoztatót és a kérdésekre adott válaszokat. 
Kérjük a lakosság segítségét abban, hogy ha a csatornázással kapcsolatban felmerül probléma, 
továbbra is jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé. 
 
   2./  Hegedűs György alpolgármester a továbbiakban ismerteti, a nem közművel összegyűjtött 
         háztartási szennyvíz begyűjtésére 2014. február 1-től közszolgáltatási szerződést kötöttünk 
         Maczó Sándor vállalkozóval, ettől az időponttól kizárólag ő végezheti a közszolgáltatást a 
         településen. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző kiegészítésként elmondja, a vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében a 
szippantott szennyvíz szállítására közszolgáltatást kell szervezni. Jogszabályi rendelkezésről van 
szó, kötelező közszolgáltatás, mint a szemétszállítás. Közszolgáltatót kellett választani, a 
Képviselő-testület a rendeletet elfogadta. Közszolgáltatási szerződést kötöttünk, pályázat útján 
2014. február 1-től Maczó Sándor vállalkozó látja el a feladatot, csak ő szállíthatja el a 
szennyvizet. A lakosság részére erről tájékoztatót készítettünk. 
 
   3./  Dr. Pap Anikó jegyző a továbbiakban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy eboltásra 2014. 
         március 8-án és 22-én kerül sor a Polgármesteri Hivatal udvarán. Ezt megelőzte az eb- 
         összeírás, a kitöltött adatlapokat 2014. január 31-ig kellett visszajuttatni. Csak a micro- 
         chippel ellátott ebek oltására van lehetőség, ez az oltás előtt még elvégezhető. Eddig tü- 
         relmi időszak volt, a későbbiekben az állategészségügyi hivatal bírságot fog kiszabni. 
         Aki nem a településen oltat, chipeltet be kell jelenteni, az adatok központi adatbázisba 
         kerülnek. 
 
   4./  Hegedűs György alpolgármester ismerteti, 2013-ban a Polgárőrség pályázatot nyújtott 
         be kamerarendszer kiépítésére, ennek kapcsán 3 millió Ft támogatáshoz jutunk. A kame- 
         rák az év második felében kerülnek felhelyezésre. A Sportkör a tavalyi falunap megren- 
         dezésére 1 millió Ft támogatást kapott, eszközbeszerzésre pedig 2.300 eFt-ot. 100 %-os 
         támogatottságú pályázatokról van szó.  Januárban megrendezésre került a II. Rétesfesz- 
         tivál, mely a vártnál is nagyobb sikert aratott.  Köszönik a támogatást, a munkát, ilyen  
         mértékű összefogás viheti előre a települést. 
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4. HOZZÁSZÓLÁSOK  
 
Rada István arról érdeklődik, hogy az elektromos vezeték alatti fák levágását végzőknek 
fizetünk-e, gyalázatos módon vannak levágva. Ha fizetünk érte, számon kell kérni a 
munkavégzést. 
 
Pap Anikó jegyző válaszában elmondja, az ÉMÁSZ tervek alapján végzi a veszélyes fák 
gallyazását, az önkormányzat nem fizet érte. 
 
Galambosi Zoltán elmondja, a költségvetési tervezet készletbeszerzésében szerepel az útszóró 
só beszerzése és a hóeltakarítás. Azt szeretné megkérdezni, az idei évben mennyit költöttünk 
sózásra és hóeltakarításra. Nem vette észre, hogy takarították, illetve sózták volna az utakat. 
Szeretne továbbá a Kft-nek bérbe adott kisteherautó fenntartásával kapcsolatban érdeklődni, azt 
ki fizeti, illetve a traktor és a rendőrautó fenntartását. 
 
Czernák András a Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoka a rendőrautóval kapcsolatban 
elmondja, a rendőrség és az önkormányzat szerződést kötött, az autó rendőrségi tulajdon, ezt nem 
lehet átengedni. Az önkormányzat bizonyos összeget felajánlott üzemanyagra, a fenntartásra, 
vállalták a javítás költségét. Úgy gondolja, a közbiztonság mindannyiunk érdeke, természetesen a 
rendőrség tankolja a gépjárművet, korlátlan tankolókártyával működnek. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, nem készültek az előző évi teljesítéssel pontról pontra. 
Kölségvetési tervezetről van szó, előirányzat, a sózást tervezni kell, fel kell készülni, de pontosan 
nem lehet előre tudni. A hóeltakarítás minden évben kérdés, a Kft.-vel van szerződésünk 
próbálunk a legjobban teljesíteni. A Kft. nevében nem tud válaszolni, írja le a kérdét és a Kft. 
vezetője válaszol rá. 
 
Kovács László elmondja, ugyan a vízműtől nincs itt senki, de neki a vízóra leolvasással van a 
problémája. Gondolnak egyet és mennek leolvasni, más szolgáltatóknál lehet tudni mikor van a 
leolvasás. A Szabadság utca – Mártírok út sarkán a tűzcsap folyik, az elfolyt vizet valakinek ki 
kell fizetni. A rendőrséghez lenne még olyan kérdése, hogy védett tanú, titoktartás van-e? 
 
Kun János  ehhez kapcsolódva elmondja, a Forgács utcában is 12 éve folyik a tűzcsap. 
 
Galambosi Zoltán elmondja, a Dózsa György utca végén hiányzik a tűzcsap, nem pótolták. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a vízmű üzemeltetőjének, az ÖKOVÍZ Kft.-nek a feladata a 
karbantartás, javítás. A felmerült problémákat jelezni fogjuk. 
 
Czernák András őrsparancsnok elmondja, ha valaki nem védett tanú az eljárás során, a 
gyanúsítottaknak meghatározott iratokba van joga betekintésre. A sértettnek, ha úgy gondolja 
kérni kell az adatainak zártan kezelését, ezt kifejezetten kérni kell. Amennyiben sérelem érte, 
jogi lehetőségei fennállnak. Tájékozódni kell,  törvényi kötelezettségük felvilágosítást adni. 
 
Galambosi Zoltán elmondja, a Tornacsarnok rendezvénynaptárát elfogadta a testület, a 
költségek nincsenek kirészletezve. Úgy tudja, arról volt szó, hogy az ünnepnapokat a napján 
tartják. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, egymillió forintos keret van meghatározva, a 
művelődésszervező feladata ebből gazdálkodni. Figyelembe kell venni a rendezvényeknél, hogy 
az ünnepnap után munkanap van, ezért van a falunap is így tervezve. 
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Divalcsek János problémája, hogy a Papp Károly utcán a közbe a hótoló nem megy be, 
rendszeresen ő lapátolja a havat, hogy közlekedni tudjanak. Idősek laknak az utcában, nem 
tudnak közlekedni, legalább a köz végére tegyenek sót. Volt olyan eset, hogy a mentő sem tudott 
bemenni és a szemetes sem. Minden évben jelzi a problémát. 
 
Galambosi Zoltán: ki a Kft. tulajdonosa? Mondjanak fel az ügyvezetőnek. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az önkormányzat elhatározta kft. alakítását, egyszemélyes 
gazdasági társulás, a képviselő-testület a tulajdonos, a polgármester adja a feladatokat a kft. 
vezetőjének, a munkáltatói jogokkal a polgármester rendelkezik. A felmondás nem olyan 
egyszerű, alaposan meg kell indokolni. A felmondást megelőzi szóbeli figyelmeztetés, majd 
írásbeli figyelmeztetés és részletesen meg kell indokolni. A polgármesternek az ügyvezetővel le 
kell ülnie, megbeszélni a problémákat.  
 
 
Mivel  több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester megköszönte a megjelenést és a 
közmeghallgatást 19.45 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Hegedűs György 

           jegyző                                                                    alpolgármester 
 
 
 

Bugyi Sándor 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


