Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. június 3-án, 17.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

93/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
94/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
95/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok csökkentett tartalmú felújítására a Biess ’83 Építési Fővállalkozás ajánlatának elfogadása
96/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda üres álláshelyének ideiglenes betöltése
97/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgárőrség kamerarendszer pályázatához
nyilatkozat

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 3-án, 17.00
órakor megtartott rendkívüli 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 van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
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 képviselőt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
93/2013.(VI.3.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Tornacsarnok csökkentett műszaki tartalmú felújításához kivitelező kiválasztása
2./ NITT Gézengúz Óvoda üres álláshely betöltése
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
94/2013.(VI.3.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok csökkentett műszaki tartalmú felújításához kivitelező kiválasztása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Tornacsarnok csökkentett műszaki tartalmú felújítása engedélyezésre került, megkeresésünkre három ajánlat érkezett.
Ajánlatot adott a Biess ’83 Építési Fővállalkozás 10.149.149.- Ft + ÁFA összegben, a Házak-Tetők Kft. 11.712.265.- Ft + ÁFA összegben és ajánlat érkezett a
PMG Kft-től, ennek összege 12.739.360.- Ft + ÁFA. A csökkentett műszaki
tartalmat 11.817.743.- Ft összegben fogadták el , amely 580.937.- Ft-tal kevesebb, a közfoglalkoztatottak bére miatt.
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A Biess ’83 Építési Fővállalkozás ajánlata a legkedvezőbb, a támogatásból
vissza kell fizetni, de az önerő is kevesebb lesz. A kivitelező kiválasztása
után megkötjük a szerződést és kezdődhet a munka.
Dávid Kornélia Anikó képviselő arról érdeklődik, mennyi lesz az önerő, illetve milyen
munkálatok lesznek elvégezve.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a bruttó összeg 13.470.370.- Ft, az alapozás megerősítése,
kazáncsere, korlátok cseréje, tetőfedés, bádogozás, tetőcsatorna cseréje, belső festés-mázolás
szerepel a munkálatok között. Az építési engedély köteles elemek lesznek megvalósítva.
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, hogy a három ajánlat beltartalmában van-e különbség,
illetve helyi vállalkozók bevonására lesz-e lehetőség.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a műszaki ellenőr tételesen átnézte az ajánlatokat, nincs
nagy különbség. A kivitelezőtől függ a helyi vállalkozó bevonása, amelyet mi természetesen
támogatunk.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, műszakilag nem tudunk beleszólni. A
legkedvezőbb ajánlatot adó cég referenciáját ismerjük? Sajnálja, hogy a Kft-vel nem lépünk, az
adósságukat csökkentenénk az Önkormányzat felé, ha munkához tudnának jutni.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Biess ’83 Építési Fővállalkozás az egész országban
dolgozik, a környéken a sülysápi, pándi Polgármesteri Hivatal felújítását végezték, tervezéssel is
foglalkoznak. A munkálatokhoz közfoglalkoztatottakat kell biztosítani.Van olyan munkanem,
amely speciális szakértelmet igényel, de természetesen felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a
többi munkanemben a Kft. alvállalkozóként résztvehessen. Amennyiben a felújítási
munkálatokkal kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a legkedvezőbb
ajánlatot adó cég, a Biess ’83 Építési Fővállalkozás ajánlatának elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
95/2013.(VI.3.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok csökkentett tartalmú
felújítására a Biess ’83 Építési Fővállalkozás 10.149.149.Ft + ÁFA ajánlatát fogadta el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: NITT Gézengúz Óvoda üres álláshelyének betöltése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismereti a tagintézmény-vezető előterjesztését az
üres álláshely betöltésére vonatkozóan. Az állást pályázat útján nem sikerült
betölteni, ezért a feladat ellátása érdekében ideiglenes megoldásként, határozott
időre – 2013. június 1-tól 2013. augusztus 16-ig – szeretnének egy főt alkalmazni. Ehhez kérik a testület hozzájárulását. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel az álláshely ideiglenes betöltését.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
96/2013.(VI.3.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a NITT Gézengúz Óvoda
üres álláshelyének betöltésére egy fő napi 8 órás foglalkoztatásához 2013. június 1. – 2013.
augusztus 16. közötti időszakra. A munkabér és járulékai az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítva van.
Határidő: azonnal.
Felelős: intézményvezető.
3. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester elmondja, mint az előző ülésen már szó volt róla, a Polgárőrség pályázatot nyújtana be a Leader program keretében a település térfigyelő kamerarendszerének kiépítésére. A pályázathoz a testület részéről egy olyan nyilatkozat szükséges, hogy a településen egy kamerarendszer kiépítése valósul meg, melyre a Polgárőrség nyújt be pályázatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
97/2013.(VI.3.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy Tápióság településen egy térfigyelő
kamerarendszer kiépítése valósul meg, melyre pályázatot
a Tápiósági Polgárőrség nyújt be.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

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

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő
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