Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. március 28-án, 21.30 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

52/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
53/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
54/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Terrapond Kft. megbízása Tornacsarnok
talajmechanikai vizsgálatával
55/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
QWIPES BT megbízása Tornacsarnok felújítására vonatkozó pályázat elkészítésével
56/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok felújítása pályázathoz műszaki
leírás, költségvetés elkészítésére Nagy Sándor
építész tervező megbízása
57/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Innotech BT megbízása iskola fűtéskorszerűsítése pályázathoz költségvetés elkészítésére
58/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
E-Eco System Kft. megbízása pályázat
elkészítésével iskola fűtéskorszerűsítésére
59/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok felújításához önerő biztosítása
60/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Iskola fűtéskorszerűsítéséhez önerő bizt.
61/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
SÁG-ÉP Kft-nek 4 millió Ft kölcsön nyújtása
62/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgárőrség honlapjához Tápióság név és
címerhasználat engedélyezése

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án,
21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.

Igazoltan van távol: Béres Mária képviselő.
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az ülést
megnyitja. Elmondja, a rendkívüli ülés időpontja a meghívó szerint 19.30 óra, a csúszás
abból adódik, hogy a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésezett és ez
elhúzódott. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Tóth Gábor és
Béres Magdolna képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
52/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth
Gábor és Béres Magdolna képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait.
N a p i r e n d:
1./ Tornacsarnok statikai vizsgálatára érkezett árajánlat megbeszélése
2./ Tornacsarnok felújítására kiírt pályázat megírására érkezett árajánlatok megbeszélése
a) QWIPES Tanácsadó és Szolgáltató BT
b) M27 Absolvo Consulting
3./ Tornacsarnok műszaki vizsgálatára, felújításának költségeire érkezett ajánlat
megbeszélése
4./ KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére érkezett gépészmérnöki
ajánlatok megbeszélése
5./ KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére kiírt pályázat megírására
érkezett ajánlat megbeszélése
6./ Önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő sportlétesítmény felújítására
szóló „Tápióság tornacsarnokának felújítása, korszerűsítése” páláyzathoz önerő
biztosítása
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7./ KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítése pályázathoz önerő biztosítása
8./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
53/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok statikai vizsgálatára érkezett árajánlat megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Tornacsarnok statikai vizsgálatára a
Terrapond Kft. adott ajánlatot. Az ajánlatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kéri ismertessék álláspontjukat.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a testületnek elfogadásra
javasolják a Terrapond Kft. árajánlatát, ami 120 eFt + ÁFA.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
54/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tornacsarnok talajmechanikai vizsgálatának elvégzésére
megbízza a Terrapond Kft-t (2100 Gödöllő, Blaháné u. 5.).
A vizsgálat 120 eFt + ÁFA összegét az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok felújítására kiít pályázat megírására érkezett árajánlatok megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a pályázat megírására két ajánlat érkezett.
A QWIPES BT és az M27 Absolo Consulting tett ajánlatot, az ajánlatokat a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a
Bizottság a QWIPES BT ajánlatát javasolja elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester kéri a QWIPES BT ajánlatának elfogadását, amennyiben nincs más
javaslat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
55/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Az önkormányzat feladatellátásába tartozó, illetve
fenntartásában lévő (meglévő) sportlétesítmény felújítására” szóló pályázati anyag elkészítésével megbízza a
QWIPES Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaságot
(2100 Gödöllő, Balassi B. u 28.).
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A pályázat elkészítési díja 60.000.- Ft + ÁFA, mely
összeget az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
A támogatás elnyerése esetén a pályázat sikerdíja a megnyert összeg 3 %-a + ÁFA.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok műszaki vizsgálatára, felújításának költségeire érkezett ajánlat megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti Nagy Sándor építész tervező ajánlatát,
a műszaki leírás és költségvetés elkészítésének összege 60.000.- Ft + ÁFA.
Az ajánlat jó, a Pénzügyi Bizottság támogatja elfogadását. Amennyiben
nincs hozzászólás, más javaslat, kéri Nagy Sándor megbízását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
56/2011.(III.28. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tornacsarnok felújítása, korszerűsítése pályázathoz
kapcsolódóan a műszaki leírás és költségvetés elkészítésére megbízza Nagy Sándor építész tervezőt (1083
Budapest, Bókay J. u. 50. I./2.).
A műszaki leírás és költségvetés elkészítésének 60.000.Ft + ÁFA összegét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére érkezett gépészmérnöki
ajánlatok megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén a gépészmérnök részletes tájékoztatást adott. Két ajánlat érkezett, az Innotech BT nevében
Keszi Gyula gépészmérnök ajánlata 120 eFt + ÁFA, a másik ajánlatot Kovács
Zsolt József épületgépész tervező nyújtotta be, ez 180 eFt + ÁFA. A Pénzügyi
Bizottság a kedvezőbb ajánlatot, az Innotech BT ajánlatát javasolja elfogadni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
57/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan az általános iskola fűtéskorszerűsítéséhez szükséges hőtechnikai számítás és költségvetés elkészítésére
megbízza az Innotech BT-t (2766 Tápiószele, Petőfi út 7.)
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A 120.000.- Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat 2011.
évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére kiírt pályázat megírására
érkezett ajánlat megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az E-Eco System Kft. sikerdíjas ajánlatot
adott a pályázat megírására és projektmenedzselésére. A támogatás elnyerése
esetén a sikerdíj a megnyert összeg 3 %-a + ÁFA. Javasolja az ajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
58/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése” pályázat megírására és projektmenedzselésére megbízza az E-Eco System
Kft-t (levelezési címe: 2627 Zebegény, Pf. 18.).
A támogatás elnyerése esetén a pályázat sikerdíja a megnyert összeg 3 %-a + ÁFA.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő sportlétesítmény felújítására
szóló „Tápióság tornacsarnokának felújítása, korszerűsítése” pályázathoz önerő biztosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a pályázathoz önerőt kell az Önkormányzatnak biztosítani, az önerő minimum 20 %, ez bruttó 3.750 eFt. A Pénzügyi
Bizottság az önerő biztosítását támogatja, kéri a testület támogatását, a gazdálkodási tartélék terhére biztosítsuk az önerőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
59/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az „Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázaton részt vesz.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő minimum 20 %-át, bruttó 3.750 e Ft-ot az Önkormányzat
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2011. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítése pályázathoz önerő biztosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztat arról, hogy az iskola fűtéskorszerűsítéséhez a pályázati önerő bruttó 5.615 eFt. Megkérdezi, a testület egyetért-e
az önerő biztosításával.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, egy terv van, amelyet Keszi Gyula
készített. A tervben benne van a szigetelés is és a radiátorok cseréje. Amikor először beszéltek
kevesebb összegről volt szó, az is felmerült, hogy a társulás miatt a pályázatban
Tápiószentmnárton is részt vesz, de visszaléptek. Több válsztási lehetőség jó lett volna.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az elkészített költségvetés részletes, a radiátornál a
darabszámot tartalmazza és a munkadíjat, tételesen felsorolja mi mennyibe kerül. A pályázati
lehetőséget március 8-án nyitották meg, rövid időnk van, ezért kell sürgősen döntenünk.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, a legolcsóbb radiátorral számolják a
költségvetést, nem biztos, hogy hosszabb távon jó lesz.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
60/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- mint gesztor - úgy döntött, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján a „Társult formában működtetett, kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása” elnevezésű pályázaton részt vesz.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő
minimum 20 %-át, bruttó 5.615 eFt-ot az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt róla, hogy
a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. pályázatához az anyagköltség biztosítását kéri, mivel utófinanszírozású pályázatról van szó. 4 millió Ft kölcsönt szeretnének az Önkormányzattól kérni, mely a tábor felújításának anyagköltségét biztosítaná.
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, a Bizottság
álláspontja, hogy a Kft-nek a hitelképességét biztosítani kell, hogy az anyagköltséget az
Önkormányzat megfinanszírozza.
Kun Szilárd polgármester ezzel a módosítással javasolja a kölcsön nyújtását elfogadni a
testületnek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
61/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
1./ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. (képviselő:
Bekech József ügyvezető) részére 4 millió Ft kölcsönt
nyújt anyagköltségre, melyet 2011. évi költségvetésének
gazdálkodási terhére biztosít, hogy a Leader pályázat
keretében nyert, utófinanszírozású támogatásból a
TÁBOR-SÁG épületét fel tudja újítani. A kölcsön biztosításának feltétele, hogy a Kft. hitelképességét igazolja.
2./ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
kiköti azt a feltételt, ha az Önkormányzatnak sikeres pályázatához önerőre van szüksége, akkor a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. a kölcsön összegét legkésőbb 30 napon belül
visszaadja.
3./ Ha ilyen sikeres pályázat nem lesz, akkor a SÁG-ÉP
Nonprofit Kft. a kölcsönadott összeget a részére átutalt
támogatási összegből azonnal visszafizeti.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, Józsa Elek a Polgárőrség vezetője azzal a kérelemmel fordult a testülethez, hogy honlapjuk elkészítéséhez engedélyezzük a Tápióság név
és címer használatát. Javasolja a testület hozzájárulását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
62/2011.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Tápiósági Polgárőrség honlapjához
használja a Tápióság nevet és címert.
A hozzájárulás a Polgárőrség fennállásának időtartamára
vonatkozik.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
rendkívüli ülést 22.30 órakor bezárta.

Kmft.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Tóth Gábor
Béres Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítők
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