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2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
156/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31-én,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Magdolna,
Béres Mária és
Bugyi Sándor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, 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 Tóth Gábor és Dávid
Kornélia Anikó képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
145/2012.(X.31.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth
Gábor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a meghívó szerinti 1. és 3. napirendi pontok felcserélését,
valamint elmondja, a gyermekorvos megbízását és díjazását zárt ülésen tárgyaljuk. Ismerteti a
napirendi pontokat:
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről
2./ Beszámoló a Községi Klubház és Tornacsarnok működéséről
3./ Beszámoló a Községi Könyvtár működéséről
4./ Beszámoló a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület 2012. évi tevékenységéről
5./ Beszámoló a Tápiósági Polgárőrség 2012. évi tevékenységéről
6./ Beszámoló a Tápióság Községi Sportkör 2012. évi tevékenységéről
7./ Folyószámlahitel kiváltására adósságmegújító célhitel felvételével kapcsolatos döntés
8./ Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
9./ Villamosenergia szolgáltatók árajánlatáról döntés
10./ Egyebek
- Zrínyi u. 5. sz. ingatlannál lévő támfal problémájának megbeszélése
- K&H Bank Zrt. köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó tájékoztatás
kérése
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Zárt ülés:
1./ Gyermekorvos megbízása, díjazásáról döntés
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
146/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről.
Előadó: Vágó Ferenc elnök, az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondja, eredményességben a tavalyi évet túlszárnyalták. Két versenyre nem tudtak elmenni anyagi okok miatt, nemzetközi versenyekre egyáltalán nincs lehetőségük
eljutni. Az Önkormányzat felé benyújtott támogatási kérelmük valós, tudja
a keret szűkös. Tudomására jutott, hogy az év sportolója címre önkormányzatok, sportegyesületek tehetnek javaslatot. A MOL tehetségkutatóra is jelentkeztek, de nem nyertek, a NEA pályázat sem sikerült. A gépparkuk le
van amorizálva, semmit nem tudnak fejleszteni. Az Önkormányzaton kívül
nem tudnak támogatót szerezni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a beszámolót nézve kiderül, hogy tápiószecsői, pándi
versenyzők is vannak, az ottani önkormányzatoktól is lehetne támogatást kérni. Tudomása
szerint az év sportolója címre elsősorban VB-n, EB-n eredményesen szereplők esélyesek.
Vágó Ferenc elnök ismerteti, Tápiószecsőn kaptak támogatást, azzal ott kell elszámolni,
tevékenységüket elismerik a településen. 6-700 eFt a valós költségük idáig, reprezentáció nincs
benne, csak működés, a pályázatokban reménykedtek. Köszöni az Önkormányzat ezévi
támogatását, tudja a lehetőségekhez képest segítenek. Korábban kértek több edzési időt, de a
vélemények szerint a tornacsarnok elsősorban az iskolásoknak van. Máshol ez nem így van, 20
éve jelen vannak a településen, nem érzi a tekintélyt.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a tornacsarnok felújításával a környezet jobb lett, ezt is kell
nézni. A gyerekeket támogatjuk, a felnőttek járuljanak hozzá a költségekhez, ez visszajelzésként
jött a lakosság részéről. A szervezet 20 év óta nem fizet bérleti díjat, másoknak fizetni kell.
Köszönjük, hogy a település rendezvényein részt vesznek, színvonalasan szerepelnek. Kéri a
továbbiakban a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság elfogadta a beszámolót, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
147/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Községi Klubház és Tornacsarnok működéséről.
Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, az írásos anyag részletesen tartalmazza az intézmények működését, nincs szóbeli kiegészítése.
Kun Szilárd polgármester megkéri a Szociális, Oktatási és Kulturáslis Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
nagyon részletes, szép beszámolót kaptunk, összefoglalót a rendezvényekről. A Bizottság a
beszámolót elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. Gratulál a művelődésszervező éves
munkájához, a község kulturális életének előremozdításáért mindent megtesz.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a felmerülő lakossági visszajelzésekkel kapcsolatban a
művelődésszervező vegye fel a kapcsolatot, utána kell járni mi hiányzik, mi nem valósult meg. A
polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban.
Szabó Beáta művelődésszervező véleménye, egyszerűbb lenne, ha az igényekkel őt keresnék
meg, mindenki igényét nem tudja kielégíteni, főleg ha nem is tud róla.
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, minden területnek megvan a saját felelőse, azzal
kell egyeztetni.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a tapasztalat, hogy ha valamit szerveznek nincs rá
igény. Egyébként hibát mindenki munkájában lehet keresni.
Szabó Beáta művelődésszervező ismerteti, tavaly szervezett baba-mama börzét, nem volt rá
igény, az idén ezért nem szervezték meg. A kézműves foglalkozásokhoz az óvónők segítsége
szükséges, ezt valami módon honorálni kellene.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az óvodavezetővel le kell ülni, megbeszélni a dolgot, nem
tudunk ezért fizetni.
Tóth Gábor képviselő úgy érzi, általános felvetésről van szó, korábban is voltak szülői kérések,
hétvégi programokkal próbálkoztak, egyeztetni kell a szülőkkel.
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a sportnaphoz is a tanárok segítsége kell, a gyerekek
érdektelenek, egy-egy rendezvényen szinte ugyanazok vesznek részt. A társastáncra sem volt
igény, most a balettra van.
Dávid Kornélia Anikó képviselő úgy látja, bármilyen rendezvényt tartunk a környező
településekről jönnek az érdeklődők. A balett szülői kezdeményezésre indult.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Klubház és Tornacsarnok működéséről szóló
beszámolót, amennyiben nincs több hozzászólás.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelmeléssel az
alábbi határozatot hozta:
148/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Klubház és Tornacsarnok
működéséről szóló beszámolót elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Községi Könyvtár működéséről.
Előadó: Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros szóbeli kiegészítésében elmondja, ha
nem lesznek új könyvek, nem tudja behozni a könyvtárba a gyerekeket, felnőtteket. Elmondható, hogy a média kiszorította az olvasást, a kötelező olvasmányokat
is az elektronikus könytárból olvassák. A könyvtár nyitvatartása megfelelő, alkalmazkodott az iskolásokhoz is. Nem tudja mi a gond, kevés a látogató, bárkine
segít ha problémája van, beszerzi a könyvet másik könyvtárból, ha itt nincs.
A kapcsolata a környező könyvtárakkal nagyon jó. Anyagilag nagyon rossz helyzetben van, 20-30 db könyvet tud venni. Az olvasók az újdonságokat szeretnék,
amit nem tudnak megvenni. Az elavult, megrongálódott könyvek selejtezését
tervezi, továbbá technikai fejlesztés is szükséges.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság megtárgyalta a beszámolót, elfogadták és a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a könyvigényt a következő évi költségvetés készítésekor
jelezni le. Szeretne kérni a jelenlegi látogatókról korcsoportos megosztást. A selejtezést jövő év
elején meg kell ejteni.
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, hogy ha a számítógép parkot bővítenénk,
nagyobb lenne-e a látogatottság a könyvtárban.
Kissné Shcmutczer Katalin könyvtáros úgy gondolja, szinte mindenkinek van otthon
számítógépe. Próbálkozott diafilmvetítéssel, mesedélelőttel, de nem szeretnek a gyerekek
olvasni.
Tóth Gábor képviselő véleménye szerint, az olvasás az egyik legnagyobb kincs, de eltűnik a
könyv, átveszi helyét az internet, de azért lehet próbálkozni. Támogatni kell ezt az igényt, ne
csak 40 db könyvet tudjon a könyvtáros beszerezni, a kultúrára mindig áldozni kell.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a Községi Könyvtár működésével kapcsolatban nincs
több hozzászólás, így szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
149/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület 2012. évi tevékenységéről.
Előadó: Szajcz Miklós Nyugdíjas Klub elnöke ismerteti, a klub 21 éves. Ebben az évben
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letük különösen szép. Műsoraiknak 15-17 szereplője van, jelenleg két új
műsorral próbálkoznak, minden héten szerdán tartanak próbát. Úgy gondolják,
ahol voltak szerepelni, azokat illik meghívni, november 10-re terveznek egy
rendezvényt. Nem tudják fog-e sikerülni, mert nincs pénzük. Az Önkormányzat 280 eFt támogatást szavazott meg, eddig a kiadásuk 300 eFt. Arról értesültek, hogy a november 10-re tervezett rendezvényükért terembérleti díjat kell
fizetni, plusz a technika használatáért 12 eFt-ot. Úgy gondolják, 21 év alatt
tettek a faluért, a rendezvényeken jelen vannak. Kérnék, hogy a bérleti díjtól
tekintsenek el és ha mód van rá, szeretnék megkapni a támogatás második részét.
Kun Szilárd polgármester kéri a Bizottság álláspontjának ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság elé került a probéma. Véleményük, hogy ilyen rendezvényekre ne kelljen bérleti díjat
fizetni. A tájékoztatás szerint a parkettára a takarószőnyeg lehelyezését a kft. vállalta. A
beszámolót a Bizottság elfogadta.
Kun Szilárd polgármester elmondja, testületi döntés nélkül nem lehet a bérleti díjat elengedni, a
művelődésszervezőnek a testület döntését be kell tartani. A parketta letakarása ügyében a kft.-vel
kell megállapodni. A támogatás fennmaradó részét biztosítani tudja az önkormányzat. Szeretné
még kérni, hogy a próbákat hétköznapra kell szervezni, munkaidőn kívül ne kelljen a helyiséget
kinyitni.
Tóth Gábor képviselő gratulál a Nyugdíjas Klub tevékenységéhez, ahhoz, hogy ilyen aktívak.
Az iskolai programokban is mindig segítenek, a néphagyományokat megismertetik a
gyerekekkel.
Kun Szilárd polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, valamint döntést hozni a
Nyugdíjas Klub november 10-i rendezvényéhez a bérleti díj elengedéséről.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
150/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
151/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub Egyesület 2012. november 10-i rendezvényéhez a
Tornacsarnok és a hangtechnika használatát térítésmentesen
biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, művelődésszervező.
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5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápiósági Polgárőrség 2012. évi tevékenységéről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke ismerteti, a Bizottság a Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a korábbiakban felvetődött,
hogy a problémás ingatlanok ügyében jelezhetne a Polgárőrség a Hivatal felé. Felkereste a
Polgárőrség elnökét és Józsa Elek úgy nyilatkozott, hogy ha írásban kap megkeresést a jegyző
Asszonytól, akkor lehet róla szó. Nem érti miért van így, a lakosoknak nem akarnak
kellemetlenséget okozni.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Polgárőrség beszámolóját.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
152/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Polgárőrség 2012.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:. azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápióság Községi Sportkör 2012. évi tevékenységéről.
Előadó: Hegedűs György elnökhelyettes ismerteti, az írásos anyag tartalmazza a
beszámolót, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén is megtárgyalták.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, részletes beszámolót kaptak, a Bizottság elfogadta és a testületnek is elfogadásra
javasolják.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a támogatást részben teljesítettük, a sportkör
beruházásához kapcsolódó költségek voltak, mintegy 402.500.- Ft. A megítélt támogatásból
fennmaradó részt amint lehetséges átutaljuk, a plusz 100 eFt-os költségre decemberben
visszatérünk.
Hegedűs György alpolgármester, a Sportkör elnökhelyettese elmondja, év elején 780 eFt
támogatásról döntöttünk, a támogatásból hátralévő összegre igényt tartanak, minden civil
szervezet megkapja.
Kun Szilárd polgármester elmondja, 400 eFt már ki van fizetve, a sportöltöző felújítása során
plusz költségek adódtak. Az építtető a sportkör, a költségek nem voltak tervezve, külön döntés
szükséges a testület részéről. Amennyiben a Sportkör beszámolójával kapcsolatban nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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153/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság Községi Sportkör
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Folyószámlahitel kiváltására adósságmegújító célhitel felvételével kapcsolatos döntés.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a folyószámla hitelünk visszafizetésének
határideje 2012. december 21. A visszafizetést az Önkormányzat csak adósságmegújító hitel felvételével tudja megoldani. Az Állam bejelentette, hogy az
önkormányzatok adósságát átvállalja, a részleteket nem tudjuk. A bank is utána néz, lehet, hogy a hitel felvételére nem is lesz szükség. A jelenlegi törvényeket nézve kell a határozatot meghoznunk. A december 20-án fennálló folyószámla hitel összegét kell hosszútávú hitelre kiváltani. Kéri a napirendi ponttal
kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondja, az előterjesztést
megtárgyalták, szükséges megoldásról van szó. Két nagyobb tétel még befolyhat, a
pályázatokból elmaradt támogatás, és az ÖNHIKI támogatásra benyújtott igényünkből,
kedvező elbírálás esetén számolhatunk bevétellel. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elfogadta az adósságmegújító hitel felvételét.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs hozzászólás,
a döntéshez névszerinti szavazás és minősített többség szükséges.
A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 4 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
154/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Utasítja a polgármestert, hogy Tápióság Község Önkormányzata az adósságmegújító
hitelszerződés-tervezet megkötése érdekében keresse meg az OTP Bank Nyrt. bankot.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti adósságmegújító hitelre vonatkozóan a
hitelszerződés érdekében eljárjon, és a 26.000 eFt-os 5 éves futamidejű adósságmegújító hitel
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságmegújító hitelhez a Kormány
hozzájárulását kérje, az erre vonatkozó kérelmet nyújtsa be.
4. Kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett adósságmegújító hitelt és járulékait a hitel
futamidejének éveiben éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást
megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési
kötelezettségeinek eleget tesz.
5. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az állami hozzájárulásokat és egyéb
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támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
6. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
tápiósági 997 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai
erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt.
bank számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt. banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, minden évben november 15-ig jóvá kell hagyni a testületnek a következő évi belső ellenőrzési
tervet. A belső ellenőrzést a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás bonyolítja évek óta, az ellenőrzést a K.F. Audit Kft. végzi. Az írásos előterjesztés
tartalmazza melyik intézménynél, milyen ellenőrzést terveznek 2013. évben.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsoaltban van-e hozzászólás,
amennyiben nincs, a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
155/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
terv-javaslatát a csatolt melléklet szerint.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: jegyző.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Villamosenergia szolgáltatók árajánlatáról döntés.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a 2013. évi villamosenergia árakra
vonatkozóan ajánlatokat kaptunk a szolgáltatóktól, a mellékelt táblázat
szerint. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajálatokat megtárgyalta,
kéri a Bizottság véleményének ismertetését.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondja, a lehetőségeket
megtárgyalták, átszámolták milyen megtakarítást jelentene, ha szolgáltatót váltunk. A
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja 2013. évre vonatkozóan az MVM Zrt. ajánlatának
elfogadását.
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Hegedűs György alpolgármester véleménye, abban az esetben kössünk új szerződést, ha nem
került plusz költségbe.
Kun Szilárd polgármester javasolja, plusz költségek nélkül, fogadjuk el az MVM Zrt.
ajánlatát 2013. december 31-ig.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
156/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szolgáltatók 2013. évi villamosenergia árajánlatai közül
az MVM Zrtr. ajánlatát fogadja el 2013. január 1. – 2013.
december 31. közötti időszakra vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
10. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester a Zrínyi u. 5. szám előtti útszakaszon lévő támfallal kapcsolatos lakossági bejelentést ismerteti a testülettel. A jelzett területet megnézték a helyszínen, műszaki szakember kellene a csapadékvíz elvezetésének megoldásához. Javasolja, az alpolgármesterrel és műszaki szakemberrel megnézik a lehetőséget, a kimosódást
ideiglenesen kőfeltöltéssel meg kell oldani. Amennyiben találunk rá pályázati lehetőséget, vis maior keretből véglegeses meg tudnák oldani a támfal problémáját.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
157/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Zrínyi u. 5. szám
előtti útszakaszon lévő támfalat műszakilag megvizsgáltatja, a sürgős probléma elhárítást megoldatja, illetve keresi a lehetőséget a támfal végleges kialakítására, amennyiben pályázati lehetőség adódik rá, azon keresztül.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: polgármester.
2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, megkeresést kaptunk a K&H Bank Zrt-től, kérik a
testület nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az iskola működtetését át kívánjuk-e venni
az államtól. A csatornázás miatt kell a nyilatkozat, a K&H Bank Zrt. a hitelt nyújtó
bank. Kéri az ügyben a döntést hozza meg a testület, amennyiben nincs hozzászólás.
A Képvivselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
158/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a K&H Bank Zrt. megkeresésére úgy nyilatkozik, hogy a
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fenntartásában lévő KITT Dr. Papp Károly Általános
Iskola működtetését nem kívánja átvállalni az Államtól.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a balettozó óvodás és iskolás gyermekek
térítésmentes klubház használatára vonatkozó kérelmet ismerteti. A beadványt a
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság javasolja a bérleti díjtól tekintsen el a testület 2012. december 31-ig.
Hegedűs György alpolgármester javasolja megnézni annak a lehetőségét, hogy a
Tornacsarnok galériáján nem lehetne-e lebonyolítani az órákat, a Klubház fűtési költsége
miatt, a Tornacsarnok úgyis nyitva van.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a lehetőséget megnézzük. Megállapítja, a bérleti díjjal
kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja a Klubház térítésmentes biztosítását a
balettozó gyermekeknek 2012. december 31-ig.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
159/2012.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a balettozó óvodás és iskolás
gyermekek részére a Klubház használatát heti két
órában térítésmentesen biztosítja 2012. december 31-ig.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, művelődésszervező.
4./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a biztosítóktól bekérnénk árajánlatokat a jövő évre vonatkozóan, a novemberi ülésen ezeket ismertetjük. Jelenleg a
Signal biztosítónál vagyunk, viharkár kapcsán problémánk van a tűzoltószertárra vonatkozóan.
5./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a testülettel, év végéig kell dönteni a helyi
adók mértékéről, illetve új adó bevezetéséről. A kihirdetés és a hatálybalépés között
30 napnak el kell telni, tehát december 2-ig ki kell hirdetni a rendeletet. Át kell gondolni, javaslatot tenni, a novemberi ülésre elő kell készíteni, amennyiben az emelés,
vagy új adó bevezetése mellett dönt a testület.
6./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatást ad arról, mint köztudott az ÖKOVÍZ Kft.
2013. január 1-től átveszi a vízszolgáltatást. A műszaki átadás-átvétel november hónapban megtörténik. A tárgyalások megkezdődtek a dolgozók átvételéről, a részleteket tulajdonosi értekezlet keretében megbeszéljük. Az ÖKOVÍZ Kft. a változásokról
a lakosságot tájékoztatjóni fogja.
7./ Kun Szilárd polgármester a tábor pályázatával kapcsolatban elmondja, amennyiben lehetőség lesz rá meg kell oldani a 2.230 eFt-os beruházást, amelyet eszközbeszerzésre, illetve a napkollektoros rendszer kiépítésének megvalósítására kaptunk.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
továbbiakban zárt ülést rendel el.
Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Tóth Gábor
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítők
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