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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester, 
                           Hegedűs György  alpolgármester,                                                               
                           Béres Mária, 
                           Bugyi Sándor,                                                                  
                           Dávid Kornélia Anikó  és 
                           Tóth Gábor képviselők. 
 
Igazoltan van távol: Béres Magdolna képviselő. 
 

  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                             

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja az ülésen a 6 
fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja Dávid Kornélia Anikó képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      90/2014.(VI.19.) sz. képvviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                                      Kornélia Anikó képviselőt elfogadta. 
 
A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának megválasztása, eskütétele 
2./  Tápiósági Gézengúz Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízása 
3./  Egyebek 
 
Zárt ülés: 
1./  Dr. Papp Károly Díj adományozásának megbeszélése, döntés a díjra javasolt személyekről 
2./  Döntés a „Közszolgáltatási szerződés keretében a Tápióság Község közigazgatási területén 
      keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása, évenkénti lomtalanítás 

           elvégzése” c. közbeszerzési eljárás tárgyában 
3./  Egyebek 
     
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     91/2014.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új külsős tagjának megválasztása, eskütétele. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, Bekech József lemondott a Pénzügyi és 
                        Ügyrendi Bizottság külsős tagi tisztségéről, helyette új tagot kell választani. 
                        A Bizottság új külsős tagjának Kleckner Krisztinát javasolják, aki a tisztséget 
                        vállalja. Amennyiben nincs más javaslat, kéri döntsenek a bizottsági tag meg- 
                        választásáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                    92/2014.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                                                    külsős tagjának Kleckner Krisztina Tápióság, Szentmár- 
                                                    tonkátai út 2/B szám alatti lakost megválasztotta. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 

A döntés után a bizottsági tag eskütételére kerül sor, majd a polgármester jó munkát kíván az új 
tagnak.                  

                                                      
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előter- 
                        jesztést megkapták. A Gézengúz Óvoda nevelőtestülete úgy nyilatkozott, hogy Ju- 
                        hász Ildikó intézményvezető ismételt megbízását egyhangúlag támogatják. Az in- 
                        tézményvezető kinevezését és vezetői pótlékát a bizottságok tárgyalták, kéri állás- 
                        pontjuk ismertetését. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, a 
Bizottság egyhangúlag támogatja Juhász Ildikó intézményvezető megbízását. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, az intézményvezető 
pótlékát a Bizottság javasolja az eddigiekben megállapítani. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel Juhász Ildikó intézményvezető megbízását 2014. 
augusztus 1-től 2015. július 31-ig, illetve vezetői pótlékának meghatározását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot  hozta: 
 
93/2014.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § (2) bekezdés b) pontja és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján Tápióság Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
nevelőtestületének egyetértésével úgy dönt, hogy pályázati kiírás nélkül a Tápiósági Gézengúz 
Óvodában 2014. augusztus 1-től 2015. július 31-ig Juhász Ildikó ismételten intézményvezetői 
megbízást kapjon. 
 
Határidő: 2014. augusztus 1. 
Felelős:   polgármester.                                                                
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                  94/2014.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
                                                  hogy a Tápiósági Gézengúz Óvoda vezetőjét a vezetői megbízásának 
                                                  idejére az intézményvezetői pótlék alsó határában  részesíti. 
 
                                                  Határidő: 2014. augusztus 1. 
                                                  Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd  polgármester gratulál az intézményvezetőnek. 
 
3. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a DMRV Zrt-hez a csatlakozás nem történt meg. A Tá- 
         piómenti Terüeltfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a 20 település  
         szennyvízcsatorna hálózata és az ivóvízhálózat tekintetében a Tiszamenti Regionális Víz- 
         művek Zrt-hez csatlakozik. Ehhez a képviselő-testületek jóváhagyása szükséges. Kéri, ameny- 
         nyiben nincs hozzászólás, hagyják jóvá a döntést. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

 
95/2014.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának  a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez 
csatlakozását, a 20 település szennyvízcsatorna hálózata, a nagykátai, szentlőrinckátai, sülysápi, 
tápiószelei, tápiószentmártoni szennyvíztisztító telepek valamint az ivóvízhálózat tekintetében. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester.  
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előző ülésen tájékoztatást kaptunk az önkormányzati 
         tulajdonba adott Szentmártonkátai út 37. szám alatti ingatlan állapotára vonatkozóan. A tető- 
         szerkezet felújítása után az épület a feladatának megfelel. A költségvetésünkben a felújítás 
         nem szerepel, árajánlat után dönteni kell, hogy a szükséges összeget tudjuk-e biztosítani. 
         A SÁG-ÉP Nonprofit Kft. adjon ajánlatot a tetőszerkezet felújítására vonatkozóan. 
 
Bugyi Sándor képviselő jalvaolja, írásban keressük meg az ügyvezetőt, hogy adjon ajánlatot, a 
következő ülésen meglátjuk a továbbiakat. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban néhány aktuális dologról szeretné a testületet 
         tájékoztatni. A vízmű telephelyén trafójavításra került sor, a berendezés tönkre ment, ennek 
         költsége 140 eFt + ÁFA. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Sportcsarnok áramellátását, itt is 
         felülvizsgálat szükséges. Amennyiben lehetőség van rá, a 32 A-os bővítés nem kerül költség- 
         be, kivéve ha a bejövő vezeték ezt nem bírja el. A továbbiakban a Pest Megyei Könyvtár tá- 
         jékoztatóját ismerteti, megállapítható, hogy az együttműködésünk sikeres. A Nagykátai Ön- 
         kormányzat kezdeményezését ismerteti, mely a gesztor önkormányzat felé irányul, kezde- 
         ményezve a konzorciumi ülés összehívását, mivel a működésben komoly fennakadások van- 
         nak. Az iskolára vonatkozóan a különválást 2014. szeptember 1-től a Minisztérium támogat- 
         ja. Megkeresett egy terjesztő bennünket, díszkötésű könyvet ajánlva, Magyarország szeretlek 
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         címmel. Alapítványi támogatással 12 eFt a könyv ára, a falunapi rendezvényünk négy 
         meghívott települését ezzel ajándékozhatnánk meg.  
 
Halasi Anita az ülésen megjelent érdeklődő véleménye az alapítványi támogatással kapcsolatban, 
helyi beteg gyermekeket lehetne inkább támogatni. 
 
Bugyi Sándor képviselő is úgy gondolja, nem tudjuk követni hová megy a támogatás. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző véleménye, máshonnan olcsóbban beszerezhető ugyanez a könyv. 
 
Kun Szilárd  polgármester az elhangzottak alapján elmondja, nem rendeljük meg a terjesztőtől az 
ajánlott könyveket. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a tulajdonosi értekezleten felvetődött, hogy az Önkor- 
         mányzat a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek 250.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 
         a járulékok befizetésére. Kéri erről a Képviselő-testület hozzon döntést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      96/2014.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek 
                                                      250.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
                                                      járulékok befizetésére, az összeget az Önkormányzat  
                                                      2014. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére  
                                                      biztosítja. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 

                                                   Felelős:   polgármester.   
 
   5./  Kun Szilárd  polgármester a csatorna beruházással kapcsolatban elmondja, a tápiószent- 
         mártoni tisztító 40-50 %-os készültségű. A telepüéseken a helyreállítások folynak. A banki 
         hitelt július 15-ig módosítani fogják, megtakarítás várható, a polgármesterek úgy döntöttek, 
         ezt a házi bekötésekre használnák. Szeptember 14-től az új üzemeltetővel kell indítani a 
         rendszert, a tulajdonjog az önkormányzatnál marad, a szolgáltatást végzők állami cégek 
         lehetnek. Szeptember 13-ig a tényleges műszaki átadának meg kell történnie. Két év alatt 
         az ingatlanok 95 %-ának csatlakozni kell a rendszerhez, ez kötelező. 
 
   6./  Halasi Anita az ülésen megjelent érdeklődő arról érdeklődik, a falu szépítésére van-e 
         terv, nagyon elhanyagolt az egész település, a Kresz-park területe. Fontos lenne a locsolás. 
         Hosszú távú, előremutató irány van-e, pályázati lehetőség esetleg. Szeretne továbbá érdek- 
         lődni a Papp Károly utca csatornázás utáni helyreállításáról. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a kamerarendszer üzemelése után szeretnénk a középső úton 
elvégezni a helyreállítást, a fák ügyében rendszeres kapcsolatban állunk a kivitelezővel. A Papp 
Károly utca felújításánál szeretnénk a félpályás felújítást elérni. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, új ügyvezető van a Kft. élén, jobban oda fog figyelni a 
település rendbetételére. 
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Hegedűs György alpolgármester is úgy gondolja, változások várhatók a Kft. ügyvezető váltása 
miatt.                                                                                                                

                                                                                                                                                                               
 
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
továbbiakban zárt ülésre kerül sor.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

  jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 

Dávid Kornélia Anikó 
jegyzőköny hitelesítő 


