Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. április 16-án, 18 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

51/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
52/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
53/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT intézményvezetői állására pályázat
54/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Pályázatíró megbízása Tornacsarnok felúj.
55/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok felújítására pályázat benyújtása
56/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Sportfejelsztési Koncepció elfogadása
57/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Közszolgálati szerződés módosítása - ÖKOVÍZ

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án,
18 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Hegedűs György,
Kun Szilárd és
Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol: Erdélyi Sándor képviselő.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Dr. Kovács Dénes aljegyző,
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 7 fő képviselő
jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bartucz Attila és Berényi
Tamás képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
51/2009.(IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bartucz
Attila és Berényi Tamás képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Intézményvezetői állásra pályázat kiírása
2./ Tornacsarnok felújítására pályázat
3./ Egyebek
- Zárt ülés
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
52/2009.(IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Intézményvezetői állásra pályázat kiírása
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a Közoktatási Intézmény TápióságTápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény vezetői
állására a pályázati kiírást az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta. Javasolják, hogy a megbízás időpontja a Társulás fennállásának idejére,
de legfeljeb 5 éves időtartamra szóljon.
Dr. Samu János polgármester javasolja a pályázati kiírás elfogadását, amennyiben nincs
hozzászólás.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
53/2009.(IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületet
pályázatot ír ki a Közoktatási Intézmény, TápióságTápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT)
intézményvezetői állására, 2009. augusztus 1-től a
Társulás fennállásának idejére, de legfeljebb 5 éves időtartamra.
A pályázati felhívást a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Határidő: pályázat kiírására azonnal.
Felelős: aljegyző.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok felújítására pályázat.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen beszéltünk róla,
hogy lehetőség van pályázat benyújtására a Tornacsarnok felújítására.
Döntést kell hoznunk a pályázat benyújtásáról és a pályázatíró megbízásáról. A pályázaton elnyerhető összeg bruttó 10 millió Ft, 100 5-ban támogatott pályázatról van szó. A műszaki felmérésbe nem fér bele ezzel az öszszeggel, a költségvetésünkből 2.500 eFt + ÁFA önerőt tudunk biztosítani.
Ebből az összegből a Tornacsarnok teljeskörű felújítását meg tudjuk oldani.
A pályázatírást a QWIPES Tanácsadó és Szolgáltató BT, Szabó Krisztina
vállalná 50 eFt + ÁFA összegért. Támogatás elnyerése esetén a pályázat sikerdíja 3 % + ÁFA, mely a pályázatba beépíthető.
Kéri, amennyiben a testület egyetért, a két döntést hozzák meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
54/2009.(IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok felújítására
pályázat írásával megbízza a QWIPES Tanácsadó és
Szolgáltató BT-t, Szabó Krisztina pályázatírót.
A pályázat elkészítésének díja 50 eFt + ÁFA.
A támogatás elnyerése esetén a pályázat sikerdíja a
megnyert összeg 3 %-a + ÁFA, mely a pályázatba
beépíthető.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
55/2009.(IV.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 15/2009.(III.17.) ÖM alapján pályázatot nyújt be az
„önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő
(meglévő) sportlétesítmény felújítására”.
A 100 %-ban támogatott, elnyerhető 10 millió Ft bruttó
támogatás mellé a Képviselő-testület 2.500 eFt + ÁFA,
3 millió Ft-ot biztosít a 2009. évi gazdálkodási tartalék terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, elkészítettük a Sportfejlesztési Koncepciót,
melyet a testületnek el kell fogadni. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén
megtárgyalta, kérdésként merült fel a média oldal, hogyan működne az emberek tájékoztatása. Erre lehetőség van a honlapon, plakáton, szórólapon keresztől. Nem csak
sportkérdésről van szó, a lakosság tájékoztatását erősíteni kell.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás javasolja a Sportfejlesztési Koncepció elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
56/2009.(IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Sportfejlesztési Koncepciót
elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen döntést hozott a testület
a szemétszállítási díj összegéről. Az ÖKOVÍZ Kft megküldte a közszolgálati szerződés módosítását, 2009. április 1. – június 30. közötti időszakra vonatkozóan, el
kell fogadni a testületnek.
Balaskó György képviselő elmondja, nem fogja megszavazni a szerződés módosítását.
Szeretné megtudni Húsvét hétfő után miért nem vitték el a szemetet.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az előző ülésen nem vett részt, amikor a szemétszállítási díj
összege napirenden szerepelt. Úgy tudja, aki vásárolt ÖKOVÍZ részvényt kevesebbet kell
fizetnie a szállításért.
Dr. Samu János polgármester a felvetésekre elmondja, tájékoztattak bennünket, hogy minden
héten hétfőn van a hulladék elszállítása, ha ünnepnap akkor is. Írásban értesíthetjük az
ÖKOVÍZ Kft-t, hogy lakossági felháborodást keltett az ünnep utáni hulladékszállítás
elmaradása. Kun Szilárd képviselőnek válaszolva elmondja, az ÖKOVÍZ Kft-től azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy aki vásárolt részvényt az is ugyanúgy 2,50 Ft/l összeget fizet a
szállításért. Kéri a közszolgálati szerződés módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
57/2009.(IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzata a hulladékkezelési
közszolgáltatás – kommunális szilárd hulladékgyűjtés,
szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvégzésére megbízza 2009. április 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakra az ÖKOVÍZ Kft-t.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Alapító Okiratát és a Társulási megállapodást módosítani szükséges a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételezése kapcsán.
A két okiratot külön kell választani, és néhány módosítás vált szükségessé a társulási
megállapodásban. A Társuláshoz tartozó településeknek döntést kell hozni.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint ezzel kapcsolatban sok mindent meg kellene
beszélni, kötelezettségvállalással jár.
Balaskó György képviselő elmondja, az anyagot most kapták meg, halasszák el a tárgyalást a
következő ülésre.

5

Dr. Samu János polgármester telefonon utána érdeklődik mennyire sürgős a döntés. A
telefonon kapott tájékoztatás után elmondja, a májusi ülésre halasztjuk a napirendi pontot és a
döntést, ugyanis a KEOP támogatási rendszer miatt újabb módosítások szükségesek a
megállapodásban.
A polgármester ismerteti, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak szerint, április
30-án, 17 órakor kerül sor. A továbbiakban zárt ülést rendel el, mivel személyi érintettségű
ügyet kell a testületnek tárgyalni.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Bartucz Attila
Berényi Tamás
jegyzőkönyv hitelesítők
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