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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 
               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. 
 
Igazolatlanul van távol: Béres Magdolna képviselő. 
 

  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 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 Béres Mária képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      123/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                                      Mária képviselőt elfogadta. 
 
A polgármester ismerteti, a meghívó szerinti napirendi pontokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
javasolja módosítani, így a 2. és 3. napirendi pontot nem tárgyaljuk.  Az ülés napirendi pontjai a 
következőek: 
 
Napirend: 
1./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megbeszélése   
2./  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. csatlakozáshoz szükséges döntések meghozatala 
3./  Egyebek 
- Gerje Forrás Kft. (tájékoztató) 

  
Zárt ülés: 
1./  Közgyógyellátási ügyben érkezett fellebbezés elbírálása    
2./  Egyebek 

     
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     124/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megbeszélése. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Képviselő-testület évek óta támogatja a felső- 
                         oktatásban részt vevő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat. A csatlakozás- 
                         hoz a testület döntése szükséges, erre a határidő 2014. október 1. A pályázatok 
                         benyújtásának határideje 2014. november 7. A Szociális, Oktatási és Kulturális  
                         Bizottság ülésén tárgyalta a csatlakozást. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti, a 
Bizottság javasolja a csatlakozást a testületnek. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, van-e a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás. 
 
Hegedűs György alpolgármester véleménye, nagyobb reklámot lehetne adni, törekedni kell, hogy 
eljusson a diákokhoz. 
 
Béres Mária képviselő javasolja, szórólapon kellene tájékoztatni a lakosságot, melyet a 
közmunkások széthordanának. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke egyetért a 
tájékoztatás fontosságával, valamilyen módon értesíteni kell a lakosságot, minden háztartásba 
eljuttatni. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a csatlakozást. 

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

                                                    125/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                    úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
                                                    Ösztöndíjpályázat 2015-ös fordulójához. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester, jegyző. 

 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. csatlakozáshoz szükséges döntések meghozatala. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a víziközmű szolgáltatás egy üzemeltetőhöz 
                        fog kerülni a 20 település vonatkozásában. Ismerteti az ezzel kapcsolatos határozati 
                        javaslatokat. Dönteni kell a részvény vásárlásról és a Tápiómenti Területfejlesztési 
                        társulás alelnökének megbízásáról. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs kérdés, 
                        szavazásra teszi fel a két határozat meghozatalát. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                                                                                                                                                     
                       
126/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített 
feltételnek megfelelően Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű részvényének a 
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 
vételáron. 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Tápióság Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására, 
a vételár kiegyenlítésére. 
  
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                                                                                                                                                     
                       
127/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás alelnökét, Tóth Jánost, 
hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 számú, „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és 
szennyvíztisztítása” tárgyú pályázat megvalósítása során létrejött szennyvíz közmű vagyon 
(szennyvízhálózat) üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatási díj (szennyvíz gyűjtése és szállítása) 
megállapítása tárgyában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál Tápióság Község 
Önkormányzata nevében teljes jogkörrel eljárjon. 
  
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

  
                                                      
3. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti a Gerje-Forrás Kft. levelét, melyet az Önkormányzathoz 
         intéztek. A 2011.03.01. és 2012.12.31. közötti időszak díjhátralékosait behajtásra átadták, ez 
         teljes mértékig nem került kiegyenlítésre. A 2014. szeptemberi állapot szerint 2.322.303.- Ft 
         a hátralék. A Gerje-Forrás Kft. kéri az Önkormányzat ezt az összeget utalja át számlájukra, 
         ellenkező esetben peres eljárást kezdeményeznek. A jogszabálynak a jegyző utánanézett, vá- 
         laszlevelet küldtünk a szolgáltatónak. Kéri, a jegyző ismertesse a részleteket a testülettel. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, szerették volna, ha a Képviselő-testület tud erről a dologról. A 
szemétszállítási díjat nem fizetőknek hátraléka keletkezett, melyet az Önkormányzatnak átadtak 
adók módjára történő behajtásra. Az átadott hátralék 6 millió Ft volt, ebből lett a 2.300 eFt. A 
behajtás eszközei adottak, ingó, ingatlan végrehajtást nem tudunk kezdeményezni. A behajtásra 
mindent megteszünk, munkabér, nyugdíj letiltás, kivételek vannak a jogszabály szerint és sok 
embernek nincs munkahelye. Az Önkormányzattól várja a Gerje-Forrás Kft. a segítséget a hátralék 
kiegyenlítésére. A behajtott köztartozást kell átutalni 8 napon belül, ez meg is történt. A 
válaszlevélben megírtuk álláspontunkat a peres eljárással kapcsolatban, nem az Önkormányzat 
tartozik, hanem az ingatlantulajdonosok.  Tárgyalni le tudunk ülni, megoldást keresni, a jó viszonyt 
nem szeretnénk elrontani. A Gerje-Forrás Kft. a pilisi önkormányzat cége, 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonú cég, az ügyvezetőt utasították a kintlévőségek behajtására. A 
kintlévőségek kezelése nem egyszerű, akinek nincs munkahelye nem tudjuk behajtani a tartozást, 
részletfizetésre van lehetőség, azt a szolgáltatónál lehet kezdeményezni. Ennyiben szerettük volna a 
testületet tájékoztatni az ügyben. 
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   2./  Kun Szilárd  polgármester Béres Mária képviselő előterjesztését ismerteti, mely az utak 
         helyreállításával kapcsolatos a csatornázási munkálatok után.  Érkezett egy határozati ja- 
         vaslat is, melyre módosító javaslatot szeretne tenni.  A csatornázási munkák után helyre- 
         állított utak átadás-átvételén a Képviselő-tesület tagjai is vegyenek részt. A mai napon 
         megtartott értekezlet szerint a hátralévő munkákat október 8-ig el kell végezni a kivite- 
         lezőnek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?  
 
Bugyi Sándor képviselő elmondja, a határozati javaslatban benne van, hogy a Képviselő-testület 
tagjai vagyenek részt az utak átadás-átvételi bejárásán. Amennyiben ez október 12-ig nem történik 
meg, az új testületre kötelezettséget ruházunk. 
 
Béres Mária képviselő elmondja, a problémák gyűlnek, a kivitelezőnek mielőbb el kellene végezni 
a munkát. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, a képviselők részt vehettek 
volna korábban is ebben a munkában. 
 
Hegedűs György alpolgármester javasolja, a lakosságot írásban tájékoztatni kellene arról, hogy a 
csatornázás során felmerült problémákat a Polgármesteri Hivatal felé lehet jelezni.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az utak végleges helyreállításra most kerül sor. Amennyiben a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a módosító határozati 
javaslatot. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot  hozta: 
 
128/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester csak abban 
az esetben veheti át az összes csatornázott útszakaszt, ha a végleges átadás-átvételi eljárásra kitűzött 
bejáráson a polgármester és a képviselő-testület tagjai személyesen ellenőrzik, hogy azok a 
munkálatok előtti állapotnak megfelelnek, továbbá a lakosok által bejelentett károkat 
helyreállították.                                                                             
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős:   polgármester és a képviselő-testület tagjai.            

 
   3./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban ismerteti a gyalogúton lévő fasor cseréjére 
         50 db fát kapunk térítésmentesen. Kétféle fát javasolnak, a amezei juhart és a virágos kőrist, 
         erre szakember tett javaslatot. A kérdés, melyik típust rendeljük meg, a virágos kőrist java- 
         solja. A képviselők egyetértenek 50 db virágos kőris megrendelésével. 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a Pest Megyei Önkormányzatnál a tele- 
         pülésfejlesztési elképzelések egyeztetésére került sor, műszaki szakember részvételével.          
         Terveink szerint az iskola, tornacsarnok, óvoda egy helyszínre kerülne, az óvoda bővítés 
         helyett. A három intézmény egy fűtési rendszerről üzemelne, megújuló energia hasznosí- 
         tásával.Az óvodai konyha tíz éves fenntartási kötelezettsége lejárt, a konyha is oda kerülne 
         ebédlővel együtt. A beruházás becsült értéke bruttó 530 millió Ft. A megvalósítással egy 
         komplett létesítményünk lenne. A másik projektbe az egészségház és a Polgármesteri Hi- 
         vatal épületének korszerűsítését (nyílászáró csere, tetőcsere, szigetelés) és közös fűtési rend- 
         szer kialaítását tervezzük. Ennek költsége bruttó 78-80 millió Ft.  



 6

   5./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, 2014. szeptember 27-én kerül megrendezésre a 
         Szüreti felvonulás. Az „Itthon vagy –  Magyarország szeretlek” című felhívásra a pályá- 
         zatot az előző évhez hasonlóan benyújtottuk, megkaptuk a döntést, hogy 325 eFt-tal 
         támogatják a rendezvényünk megvalósítását. Az érintettek megbeszélést tartottak, ahol 
         a program részletes kidolgozására került sor.  Felmerült, hogy a rendezvényen legyen-e 
         televíziós felvétel, ennek költsége 30 eFt + ÁFA lenne. Mi a testület véleménye, bizto- 
         sítsuk a költséget a pályázati összegből? 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, 
egyeztetett a fő szervezővel, Maczó Sándorral, nincs igénye a televíziós felvételre. A maga részéről 
sem támogatja, inkább ennek költségét a lakosokra fordítsuk. 
 
Bugyi Sándor képviselő véleménye, ha a szervező nem tart rá igényt, nem kell erőltetni.  
 
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, a Szüreti felvonulásra büszkének kellene lenni, 
ilyen nagyvonalú rendezvény nincs a környéken. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel, hogy a 2014. szeptember 27-i Szüreti felvonulás 
rendezvényen készüljön televíziós felvétel. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                  129/2014.(IX.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2014. szeptember 27-i 
                                                  Szüreti felvonuláson nem készül televíziós felvétel. 
 
                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:   polgármester. 
 
   6./  Kun Szilárd polgármester elmondja, az iskolai kazán ügyében a tankerülettel egyeztettek,  
         a kazán cseréje nem történt meg, szerintük az önkormányzatnak kellene kifizetni. Az isko- 
         la tájékoztatása szerint a tankerületnek nincs pénze, az önkormányzat tudna-e ebben se- 
         gíteni, meg kell nézni tudnánk-e kölcsön adni. A tankerület másképp nyilatkozott, a va- 
         gyonkezelői szerződést átnéztük, nem találtunk arra utaló pontot, hogy a kazáncserét ne- 
         künk kellene finanszírozni. Hétfőn folytatódik az egyeztetés, itt a fűtési szezon, nem sze- 
         retnénk ha az önkormányzatot hibáztatnák, mert nincs fűtés. 8 millió Ft-ról van szó. 
 
Bugyi Sándor képviselő elmondja, korábban erről nem kaptunk tájékoztatást, most derül ki, hogy 
még kazán sincs.  
 
Tóth Gábor képviselő úgy gondolja, felelősséget érzünk, 190 gyermekről van szó, fűteni kellene és 
egyáltalán nincs kazán, ez felháborító. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a hétfői egyeztetésen a képviselők is részt vehetnek. 
 
   7./  Kun Szilárd  polgármester a csatornázási munkák házi bekötésével kapcsolatban elmondja, 
         a végleges alvállalkozói szerződés elkészült, a saját céggel rendelkező önkormányzatok kü- 
         lön szerződést állítottak össze. A jövő héten sor kerül a szerződéskötésre, azután megkez- 
         dődnek a házi bekötések. A próbaüzem időpontját jelenleg még nem tudjuk. 
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   8./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, mivel a választások előtt ez az utolsó testületi ülés, 
         szeretné összefoglalni a négy év tevékenységét. Ismerteti a testület üléseinek számát, a 
         négy év során hozott határozatok és rendeletek számát, illetve a sikeres pályázatokat. 
         A maga nevében megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a négy év során nagyon sok 
         döntést kellett hozni. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a pályázatok- 
         hoz nyújtott segítségét, valamint az intézményvezetők munkáját, segítségét. Az október 
         12-i választáson indulóknak sok sikert kíván, a bejutóknak sikeres munkát. Megköszöni 
         a felé nyújtott bizalmukat. 
 
 
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
továbbiakban zárt ülést rendel el.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

  jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 

Béres Mária 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


