Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. szeptember 8-án, 18 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

139/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
140/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
141/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Kapcsoló Kft megbízása iskola nyílászárók
cseréjével
142/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft szerződés módosítása
143/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Kapcsolatfelvétel pályázatírás ügyben
144/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Civil szervezetek pályázatírási díjának bizt.

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 8-án,
18 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor,
Hegedűs György és
Kun Szilárd képviselők.
Igazoltan van távol: Szántai Linda képviselő.
Igazolatlanul vannak távol: Balaskó György és
Laczkó József képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Dr. Kovács Dénes aljegyző,
Tóth Gábor 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 6 fő képviselő
jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bartucz Attila és Berényi
Tamás képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
139/2009.(IX.8.) 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./ Pályázatok elbírálása (iskola nyílászárók cseréje)
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
140/2009.(IX.8.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Pályázatok elbírálása (iskola nyílászárók cseréje).
Előadó: Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a két cég, a Kapcsoló
Kft és a Meridian-Duo Kft átdolgozott ajánlatát megkaptuk. A Kapcsoló Kft
az áron nem változtat, 3.500 eFt előleget kérnek. A Meridian-Duo Kft Gealan
típusú nyílászárókkal nem dolgozik, Aluplast típussal számoltak. Az ár 600
eFt-tal csökkent, mivel kértük, hogy ne legyen mindenhol tokbontás. Határidőnek a szerződéskötéstől számított 8 hetet vállálják. A garancia 2 év, a szavatosság 5 év. Kéri az ajánlatokkal kapcsolatos véleményeket.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a nyílászárók száma nem stimmel, ezt pontosítani
kell. A Kapcsoló Kft a korábbiakban Aluplast rendszerrel dolgozott, de sok volt a probléma és
áttértek a Gealan típusra. A két árajánlat szinte ugyanaz, a Gealan profibb anyagnak tűnik.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint szimpatikusabb ajánlat, amelyiknél utólag kell
fizetni. A Gealan típus nagyságrendekkel jobb, szakembert megkérdezett.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Meridian-Duo Kft-nél a fizetési feltétel, garancia
és szavatosság vállalása jobb. Az öt kamrás rendszer és a hat kamrás rendszer között
minimális különbség van. A Meridian-Duo Kft a munkálatok befejezése után 90 napos
fizetési határidőt ajánl, a Kapcsoló Kft-nél előleget is kell fizetni.
Bartucz Attila alpolgármester úgy gondolja, el kell dönteni mit akarunk, a minőséget nézzük
vagy a fizetési feltételeket.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint, a Gealan sokkal jobb profil. A Kapcsoló Kft
fizetési feltételei nagyságrendekkel jobbak lettek az előző ajánlatuknál. A Kapcsoló Kft-t
támogatja.
Dr. Samu János polgármester a Meridian-Duo Kft-t javasolja. Nem vagyunk tele pénzzel, az
iparűzési adó fele fog bejönni.
Hegedűs György képviselő véleménye szerint a Kapcsoló Kft-t ki tudjuk fizetni, hosszabb
távon a minőség megtérül.
Bartucz Attila alpolgármester szerint dönteni kell, hosszú távra gondolva a minőséget kell
nézni. Nem lehet tudni melyikkel járnánk jobban.
Berényi Tamás képviselő véleménye szerint a szerződésben kötbért kell kikötni, egyeztetve a
vállalkozóval, hogy mi az amit be tud vállalni. A kötbér 10 % szokott lenni.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a Kapcsoló Kft megbízását az iskola
nyílászárók cseréjének elvégzésével.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
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141/2009.(IX.8.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a dr. Papp Károly Általános Iskola
nyílászárók cseréjével a Kapcsoló Kft-t (1214 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc út 277.) bízza meg.
Határidő: szerződéskötésre azonnal.
Felelős: polgármester.
2. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, az ÖKOVÍZ Kft-vel a hulladékszállítási közszolgálati szerződést legutóbb szeptember 30-ig hosszabbítottuk. Változatlan feltételek
mellett a szerződés október 1. – december 31. közötti meghosszabbítását javasolja a
testületnek elfogadásra. Tájékoztatásul elmondja, a társaság szeptember 28-án lomtalanítást tart a településen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
142/2009.(IX.8.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális szilárd
hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás –
elvégzésére megbízza 2009. október 1-től 2009. december 31. közötti időszakra az ÖKOVÍZ Kft-t (Cegléd,
Pesti út 65.)
Határidő: szerződés módosítására szeptember 30.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester Janosik Béláné levelét ismerteti a testülettel, melyben
megköszöni Janosik Béla nyugalmazott iskolaigazgató, Díszpolgárunk temetésén a
részvételt.
3./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi
napon megkeresett bennünket egy faiskolás társaság, ajánlatot tettek fasor létesítésére.
A pályázati lehetőségről a múlt heti testületi ülésen már esett szó. A mai napon játszótér kialakítása ügyében tárgyaltunk, illetve tartottunk helyszíni bejárást. Pályázat útján
szeretnénk a régi temető területére játszóteret létesíteni, valamint egy kisebbet a templom melletti területre. Megoldanánk a játszóterek környékének parkosítását, valamint
díszfák ültetését a kopjafa körül. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent középület közelsége. A buszmegállók kialakítása nem tudják a novemberi pályázati kiírásba belekerül-e. Árajánlat kellene, hogy pályázni tudjunk, tíz buszmegállónk van. Pályázatírásra szerződést kell kötnünk, 40-50 eFt az összege pályázatonként. A Hajt-A Csapat
Akciócsoport tájékoztatása szerint 150 millió Ft támogatás áll rendelkezésre 6 település részére. Az Akciócsoport felajánlotta, hogy a pályázatírást elvállalja a Tápióvidékért Egyesület.
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Kéri a testület járuljon hozzá, hogy a pályázatírással megbízzuk az Egyesületet.
A polgármester a továbbiakban elmondja, a civil szervezetek pályázati lehetőségéről is
szó esett az előző ülésen. Szóba került a Nyugdíjas Klub fellépő ruháinak beszerzése,
a sportöltöző felújítása, valamint táborhely felújítása. Javasolja a pályázatírót az Önkormányzat biztosítsa a civil szervezeteknek, következő évi finanszírozásról van szó.
El kell majd döntenünk milyen volumenű legyen a pályázatunk, összességében a 25 %
ÁFA összegét biztosítanunk kell. Játszóterek, fasor kialakítására, parkosításra számolhatunk 15-16 millió Ft-os beruházással. A két játszóterre 9-10 millió Ft-tal, a tíz buszmegálló kialakítására 3 millió Ft-tal és a fasor létesítésére szintén 3 millió Ft-tal számolhatunk.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint 9 millió Ft-nál többet nem érdemes
beletenni a játszótérbe.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, parkosítás is lesz a területen nem csak játszótér.
Árajánlatot kell kérni.
Hegedűs György képviselő arról érdeklődik, hangosító berendezés beszerzése beleférne-e
valamelyik pályázatba.
Dr. Samu János polgármester elmondja, megnézzük a hangosító berendezés hova férne bele,
kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseként talán a sportöltözős pályázatba. Kéri a testület
szavazza meg a pályázatíró megbízását, illetve a civil szervezetek pályázatírási díját vállaljuk
fel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
143/2009.(IX.8.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a Tápió-vidékért
Egyesületet (Tápiógyörgye, Deák F. u. 2-4.) a Leader
programon belül az alábbi pályázatírással:
- játszótér építése közterülen,
- közterület fásítása,
- 03 célterület: - hagyományőrzés (fellépő ruha),
- sporttelepekhez tartozó öltözők
felújítása, korszerűsítése,
- 11 célterület: - táborok kialakítása, felújítása.
Határidő: kapcsolat felvételére azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
144/2009.(IX.8.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Leader
programban pályázó civil szervezetek pályázatírási
díját az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
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Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

4./ Kun Szilárd képviselő szeretne érdeklődni, hogy csatorna ügyben mi a helyzet.
Dr. Samu János polgármester elmondja, tudomása szerint a jövő héten kerül sor a pályázati
anyag végleges egyeztetésére, mielőtt kiküldésre kerülne Brüsszelbe.
A polgármester elmondja, a következő ülésre 2009. szeptember 24-én, 17 órakor kerül sor, az
előzőekben meghatározottak szerint. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, megköszöni a
megjelenést és a rendkívüli ülést 19 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Bartucz Attila
Berényi Tamás
jegyzőkönyv hitelesítők
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