Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. október 13-án, 18.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

185/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
186/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
187/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
188/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Csatlakozási szándék a „Tápió üzemelő
sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” pályázaton való részvételről
189/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítás elfogadása
190/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása
191/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek
kialakítására nem nyújtunk be pályázatot
192/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Pályázat benyújtása sportlétesímenyek felújítása, korszerűsítése, kialakítása célterületre
193/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Pályázat benyújtása a Tápió-vidék kulturális és
egészségmegőrző redezvéneyeinek támogatása
célterületre
194/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Pályázat benyújtása táborok kialakításának,
fejlesztésének támogatására célterületre

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án,
18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Magdolna és Béres Mária képviselők.
Meghívott vendégként jelen van:nak:
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző,
Berényi Erika Pénzügyi Bizottság tagja.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó
képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
185/2011.(X.13.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi
Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az ülés napirendi pontjai a meghívótól eltérően az
alábbiak szerint alakulnak:
N a p i r e n d:
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához csatlakozás
2./ „Tápió üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” – KEOP-2.2.3/A/0911 pályázattal kapcsolatos döntés
3./ Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása
4./ 2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása
5./ Leader pályázatok beadásáról döntés
6./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárás
2./ Tápióság község belterületi zöldfelület fejlesztéséhez kapcsolódó kiveteli munkák elvégzése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
186/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozás.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén megbeszélték, álláspontjuk, hogy a Bursa Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában vegyen részt az Önkormányzat, támogassuk a szociálisan rászoruló hallgatókat.
Kun Szilárd polgármester elmondja, minden évben támogattuk a felsőoktatási hallgatókat,
javasolja a csatlakozást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
187/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: „Tápió üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” –KEOP-2.2.3/A/
09-11 pályázattal kapcsolatos döntés.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, összefoglaló anyagot kaptunk, lényege,
hogy társulat formájában pályáznánk a 100 %-os támogatottságú pályázatra.
Arról kell dönteni, hogy részt szeretnénk ebben venni, költsége nincs. Megkérdezi kinek van kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban, amennyiben nincs,
javasolja a részvételi szándékról dönteni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
188/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozási szándékát fejezi ki a „Tápió üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” KEOP-2.2.3/
A/09-11 pályázaton való részvételről.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy:Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a törvényi előírás szerint
módosítani kell a Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
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A kistérség elfogadta, a formai módosításokat minden önkormányzatnak el
kell fogadni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
189/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításait a csatolt mellékletnek
megfelelően elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, minden évben el kell készíteni a
közbeszerzési tervet, ez nyilvános, év közben lehet módosítani. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése során felmerült, hogy közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni, ez a tervben nem szerepelt. A módosítás nyilvános,
a honlapra fel kell tenni. A játszótér kialakításának becsült nettó értéke került átírásra a tervben. Az iskola fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázatunk
nem nyert, szerepelt a tervben, ezzel módosul. Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, kéri a
közbeszerzési terv módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
190/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. évre vonatkozó, a 68/2011.(III.30.) sz. határozatával
elfogadott Közbeszerzési Tervének módosítását a melléklet
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Leader pályázatok beadásáról döntés.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az előzetesen beadott pályázati adatlapok alapján a helyi bírálóbizottság meghozta döntését, alkalmasnak találják
a benyújtandó pályázatainkat. A célterületet egyenként meg kell nevezni.
Az előző ülésen arról volt szó, hogy pályázatot nyújtunk be zöldhulladék
kezelő felületek kialakítására, sportlétesítmény felújítására, kulturális rendezvényre és a tábor fejlesztésére. Az előző üléshez képest változás, hogy
a 100 %-ban támogatott pályázatok a nettó összegre vonatkoznak, az ÁFA
összegét az Önkormányzatnak kell biztosítani. A zöldhulladékos pályázat
60 %-ban támogatott, itt 610 eFt önerőt kellene biztosítani.
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Az előzetes adatlap szerint aprítógép és fűkasza beszerzésére fordítanánk
az összeget, a tájékoztatás szerint csak újat lehet vásárolni.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázati lehetőségeket és álláspontjuk,
hogy a zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek kialakítására ne adjunk be
pályázatot, inkább a jövőre a következő körben. A sportlétesítmények felújítása pályázatra a sportcsarnok felújítását tervezzük, ennek értéke 6.900 eFt, a
saját erő 1.228 eFt. A felújítás során a mennyezet szigetelését, a világítás korszerűsítését, a parketta felújítását, festést és rámpa kialakítást tervezzük. Műszaki leírás, költségvetés készült. A pályázathoz 1.725 eFt önerőt kell biztosítani. A falunap költsége 1.090 eFt, az önerő 272.500 Ft. A tábor fejlesztésének
költsége 1.990 eFt. az önerő 497.500 Ft. A Pénzügyi Bizottság a sportcsarnok felújítását, a falunapi pályázatot és a tábor fejlesztését támogatja. A pályázatok benyújtásához szükséges a Képviselő-testület döntése.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
191/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Leader program keretében a „zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek kialakítása” c. kiírásra nem nyújt be pályázatot,
a 177/2011.(IX.28.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
192/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Leader program, az ÚMVP IV.
tengely „Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése,
kialakítása” célterület keretén belül, közösségi fejlesztés jogcímen. A projekt költsége 6.900.000.- Ft, melyhez
1.725.000.- Ft önerőt a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: pályázat benyújtására azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
193/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Leader program, az ÚMVP IV.
tengely „A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző
rendezvényeinek támogatása” célterület keretén belül,
rendezvény jogcímen. A projekt költsége 1.090.000.Ft, melyhez 272.500.- Ft önerőt a Képviselő-testület
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
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Határidő: pályázat benyújtására azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
194/2011.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Leader program, az ÚMVP IV. tengely „Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatására” célterület keretén belül, közösségi célú fejlesztés jogcímen. A projekt költsége 1.990.000.- Ft, melyhez
497.500.- Ft önerőt a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: pályázat benyújtására azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
6. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az előző ülésen szó volt róla, hogy
lakossági igény merült fel a Zalka Máté utcában egy közvilágítási lámpatest elhelyezésére. A kiépítésre kértünk ajánlatot, bruttó 60 eFt, ez az olcsóbb változat. A következő évi
költségvetésben megnézzük meg tudjuk-e valósítani. Ha előbb szeretnék a költséghez járuljanak hozzá.
2./ Kun Szilárd polgármester az utak kátyúzásával kapcsolatban elmondja, árajánlatot
tunk egy Kft. részéről, 33.000.- Ft/tonna árra vonatkozóan. Meg kell nézni melyik a
legfontosabb és azt is meg kell nézni, hogy helyi vállalkozóval meg tudjuk-e oldani a
munkát. Pár napot várjon a vállalkozó, amíg utánanézünk a lehetőségeknek. Jó lenne,
ha nem hideg aszfalttal tudnánk a javításokat megoldani, az ajánlatban két éves garancia szerepel.
3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismerteti, hogy a Volánbusz javaslatot kér
az autóbusz menetrendek kialakításához, október 21-ig van erre lehetőség.
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, hogy az utazóknak kellene a menetrendet
felülbírálni, nem nekünk.
Bugyi Sándor képviselő véleménye szintén, hogy az utazókkal kell megnézetni.
4./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a FŐGÁZ ajánlatot tett a rendszerhasználati díjra vonatkozóan, amennyiben ajánlatukat elfogadjuk nem emelnek 2014-ig.
2012-ig van hűségidőnk, ha nem fogadjuk el az ajánlatot, úgy van a szerződésünk mint
eddig. Nyolc napunk van az ajánlat elfogadására, a kedvezőbb gázárakat megnézzük, ha
kedvezőbb lesz nem írjuk alá a szerződést.
5./ Tóth Gábor képviselő, tagintézmény vezető tájékoztatja a testületet, hogy természetvédő
program indult a Tápió-mentén. A fölső tagozatból 48 fő nevezett be, sok program van.
Hétvégén kerékpáros túra lesz, újraindul a labdarúgó utánpótlás a pályán, a Bozsik Program keretében, 60.000.- Ft bérleti díjat fizetnek.
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Kun Szilárd polgármester megállapítja, hogy nincs több közérdekű hozzászólás, így a
továbbiakban zárt ülést rendel el.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Bugyi Sándor
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv hitelesítők
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