Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. június 20-án, 17.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

91/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
92/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
93/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Belépés az ÖKOVÍZ Kft.-be, 100.000.- Ft
törzsbetét megfizetése
94/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft. új társasági szerződéséhez
hozzájárulás
95/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Ivóvíz szolgáltatás ellátása ÖKOVÍZ Kft.
üzemeltetésében

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án,
17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Bugyi Sándor és Tóth Gábor képviselők.
Igazolatlanul van távol:
Béres Magdolna képviselő.
Meghívott vendégként jelen van:
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
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 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó és Hegedűs György
képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
91/2012.(VI.20.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
N a p i r e n d:
1./ Döntés a vízmű üzemeltetéssel kapcsolatban
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
92/2012.(VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a vízmű üzemeltetéssel kapcsolatban.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a vízmű üzemeltetéssel kapcsolatos
megbeszélést az előző ülésen levettük napirendről, most rendkívüli ülésen kell
tárgyalnunk, június 20-ig döntést kell hozni. Három határozati javaslat van,
amelyről dönteni kell. Amennyiben az ÖKOVÍZ Kft. üzemeltetésével kíván2

juk a vízellátást biztosítani, tulajdonosnak kell lenni az Önkormányzatnak a
Kft.-ben. Ehhez 100 eFt névértékű törzsbetét megfizetése szükséges, jogszabályi előírás, hogy 100 eFt törzstőkével lehet belépni, ez a minimum, több
lehet. Enélkül nem tudunk csatlakozni, ha a 20 település egységesen belép, lesz
beleszólásunk a döntésekbe. A Területfejlesztési Társulás az ÖKOVÍZ Kft.
ajánlatát támogatta, javasolják a testületek felé elfogadásra. Az új belépők miatt
a társasági szerződés is módosul, az aláírására szükséges a polgármester felhatalmazása. A szindikátusi szerződés előkészítéséhez szükséges döntést hozni,
hogy az ÖKOVÍZ Kft. üzemeltetésben kívánjuk ellátni a víziközmű szolgáltatást. A határozati javaslatokkal kapcsoaltban van-e kérdés, amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel azokat.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
93/2012.(VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tápióság Község Önkormányzata 2012. június 20-ig az
ÖKOVÍZ Kft-be tagként, 100.000.- Ft névértékű törzsbetét megfizetése mellett belép és a
100.000.- Ft összeget egyösszegben, a társasági szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg
átutalja az ÖKOVÍZ Kft. bankszámlájára.
Határidő: 2012. június 20.
Felelős: Kun Szilárd polgármester,
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
94/2012.(VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ÖKOVÍZ Kft. a
régi és új tagokkal, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új társasági szerződést
kössön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében
eljárva a társasági szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Kun Szilárd polgármester.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
95/2012.(VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tápióság Község Önkormányzata
ivóvíz szolgáltatás ellátását – víziközmű szolgáltatást – az ÖKOVÍZ Kft. Cegléd
üzemeltetésében kívánja ellátni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetés átadásához szükséges
bérleti / vagyonkezelési szerződés tervezetének kialakításával, melyet a tárgyalások
lefolytatását követően a testület elé terjeszt jóváhagyásra.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Kun Szilárd polgármester.
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2. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester a szennyvízcsatornázással kapcsolatban elmondja, a szennyvíztisztító telepek kivitelezője kiválasztásra került, a szerződést aláírták. A csatornahálózat kivitelezőjéről június 29-én döntenek. A döntés után a kiviteli munkák előkészítése elindulhat, majd a kiviteli munkák.
2./ Kun Szilárd polgármester a pogrányi utazással kapcsolatban elmondja, július 14-15-ére
várnak bennünket, a focistákat nem most fogadnák, hanem külön hétvégén. Két napos
rendezvényről van szó, zsúfolt a program, a labdarúgást nem tudják beletenni. A Nyugdíjas Klub tagjait, képviselőket, Polgármesteri Hivatal dolgozóit várják. A létszám ismeretében lehetne buszt rendelni, illetve gépkocsikkal megoldani az utazást.
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, meg kell kérdezni hány főt tudnak fogadni, és
a buszt is le kell fogalalni időben.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, felvetődött a kérdés, hogy ki fizeti a busz költségét.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Nyugdíjas Klub a megszavazott támogatásból tudja
fizetni a busz költségét. Meg kell tudni hány fő megy, nagy buszt tudnánk Kókáról igénybe
venni, 110 eFt-ért. A pontos programot még nem tudjuk.
3./ Kun Szilárd polgármester elmondja, az augusztus 19-i falunap programját a Kulturális
Bizottság részletesen megtárgyalja, és ismerteti a testülettel. A tüzijátékra ajánlatot kell
kérni.
4./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, újabb pályázati lehetőség van óvodafejlesztésre,
100 %-os támogatottságú pályázat. Részben eszközök beszerzésére lehet felhasználni,
a program fő része különböző szakképzéseken részvetel, új programok biztosítása az
óvodában. Eszközök beszerzésére a támogatás 30 %-át lehet felhasználni. Utófinanszírozású pályázat, 25 % előleget lehet igényelni, a kifizetést folyamatosan ütemezni.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az óvoda tevékenységébe a képzést be tudjuk tenni,
lehetőség lenne pl. nyelvtanulásra, a helyettesítési díj költsége is elszámolható lenne.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, utófinanszírozású pályázatról van szó, ez azt
jelenti, hogy hitelt kellene felvenni. Véleménye szerint, azt is nézzük mennyi a hiányunk, nem
kellene eladósodni.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, 25 % előleget adnak, a projektet el lehet kezdeni, lehet,
hogy negyedét meg kell finanszírozni, a jövő évet érinti a pályázat. Amennyiben az óvodai
pályázatunk nyer, a klubház, könyvtár épületének eladásáról kell gondolkozni. Az ismertetett
pályázat a KITT-en belül 20 fő pedagógust érintene, Tápióságra vetítve 7 pedagógussal 25-30
millió Ft-ra tudnánk pályázni. A következő ülésen tárgyaljuk a pályázat részleteit.
5./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, megkereste egy maglódi feltaláló,
egy logikai játék összeszerelése ügyében. Megnézzük a lehetőséget, közfoglalkoztatottakat be tudnánk-e vonni, kb. 10 fő foglalkoztatására lenne lehetőség. Az alkatrészhez
legyártót kellene találni.
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6./ Béres Mária képviselő elmondja, az egészségház védőnői bejáratánál a terasz borzalmas állapotban van, szanaszét vannak az odahordott használt ruhák. Sürgősen valami
megoldást kell taláni, ami senkinek sem kell, el kellene égetni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, jelezték már a problémát, a Vöröskereszttel felvesszük a
kapcsolatot, konténert kérünk a ruhák gyűjtésére, a jelenlegi állapotot pedig megszüntetjük.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.00 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
Hegedűs György
jegyzőkönyv hitelesítők
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