Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. január 24-én, 17.30 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

1/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
2/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
3/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Testvértelepülési pályázat benyújtása,
Sallér Imre megízása pályázat elkészítésével

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én,
17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Magdolna, Bugyi Sándor és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző,
Ráduly Ferenc plébános.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjeleneket, 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 Hegedűs György és Tóth Gábor képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
1/2013.(I.24.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs
György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ 2013. augusztus 17-18-19-i falunapi rendezvény megbeszélése, döntés pályázat benyújtásáról
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
2/2013.(I.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2013. augusztus 17-18-19-i falunapi rendezvény megbeszélése, döntés pályázat benyújtásáról.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a település idén ünnepli fennállásának 750
éves évfordulóját, ennek alkalmából testvértelepülési találkozót szerveznénk.
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Az eseményen Pográny és Komandó testvérteleüléseink vennének részt, ezen
kívül egy új településsel is felvettük a kapcsolatot, az erdélyi Nyárádremetével.
Három napos rendezvényt tervezünk, hasonlóan a két évvel ezelőttihez. Az
írásos anyag tartalmazza a három nap programját. A rendezvényre pályázatot
nyújtanánk be, nyertes pályázat esetén dolgozzuk ki a pontos részleteket. A pályázat benyújtásának határideje február 1. A pályázatírásra két ajánlatot kértünk,
Sallér Imre pályázatíró ajánlata a pályázat elkészítésére bruttó 95 eFt, és 10.000
eurót elnyert támogatási összeg felett az elnyert támogatási összeg bruttó 3 %-a.
A másik ajánlatot az M27 Absolvo Consulting adta, a pályázatírás díja 300 eFt
+ ÁFA és a sikerdíj a megnyert összeg 5 %-a, ez összesen kb. 600 eFt. A második ajánlat jelentősen drágább. Sallér Imre referenciát is csatolt. 13.000 eurós
támogatásra pályáznánk, minél több település vesz részt a programban, annál
nagyobb az esély, plusz 750 éves a településünk, reméljük ez is számít. 90 fő
vendég fogadásával számolunk, Komandóról 40 fő, Pogrányból szintén 40 fő,
Nyárádremetéről 10 fő érkezne, a létszám alapján van a támogatás. Amennyiben a pályázatunkat nem támogatják, úgy egynapos rendezvényt szervezünk.
Megkérdezi, a Képviselő-testületnek van-e véleménye a falunapi rendezvénnyel
kapcsolatban, amennyiben nincs, javasolja döntést hozni a pályázat benyújtásáról, illetve a pályázatíró megbízásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
3/2013.(I.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
„Testvértelepülés polgárainak találkozói” (Európa a Polgárokért Program 2007-2013.) című
pályázatra.
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével Sallér Imre pályázatírót (2120 Dunakeszi, Kádár u.
5.) bízza meg. A pályázatírás költsége bruttó 95.000.- Ft, melyet az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosít. Nyertes pályázat és minimum 10.000.- eurót elérő elnyert támogatási
összeg esetén az elszámolás elkészítésének sikerdíja a támogatási összeg bruttó 3 %-a.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, pályázat benyújtására február 1.
Felelős: polgármester, jegyző.

2. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, 2013. február 8-11. között kerül sor a komandói testvértelepülés látogatására. Kisbuszt sikerült szerezni, a napidíj 12 eFt + ÁFA, ez négy napra
bruttó 60 eFt, plusz az üzemanyag költége, ez 1500 km-re számolva kb. 70 eFt, az összes
költség 130 eFt. Az első napon útba ejtenék Nyárádremetét, azt a települést, amellyel testvértelepülési kapcsolatot szeretnénk kiépíteni. Komandón szombaton tartják a hóünnepet,
ezen belül sok programon lehet résztvenni. Vasárnap kerülne sor az ottani képviselő-testület részéről a testvértelepülési szerződés megkötésére, mely nálunk már 2011-ben megtörtént. Hétfőn reggel indulnának vissza. A testvértelepülési látogatás költségét a 2013.
évi költségvetésünkbe betervezzük.
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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

Hegedűs György
Tóth Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítők
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